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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Luas Wilayah : 

 Luas Wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah 38,27 Km2, dan 

terdiri dari 12 Kelurahan ,sebagai berikut : 

TABEL 4.1 DAFTAR KELURAHAN BANJARMASIN SELATAN 

 

No 

 

Nama Kelurahan 

Jumlah 

Rt Rw 

1 Kelayan Selatan 29 2 

2 Pekauman 24 2 

3 Kelayan Barat 22 2 

4 Kelayan Teangah 21 2 

5 Kelayan Timur 39 2 

6 Tanjung Pagar 21 2 

7 Murung Raya 27 2 

8 Kelayan Dalam 22 2 

9 Pemurus Dalam 48 2 

10 Pemurus Baru 35 4 

11 Mantuil 26 2 

12 Basirih Selatan 26 2 

Jumlah 340 26 
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2. Letak Geografis : 

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah 

dan Kecamatan Banjarmasin Timur. 

b)  Sebelah  Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar 

Kabupaten Banjar. 

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanyar dan 

Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. 

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito, Sungai Martapura 

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. 

3. Letak Astronomis : 

 Terletak antara 3‟15 sampai dengan 3‟22 LS dan 114‟32 sampai dengan 

114‟98 BT. 

4. Kondisi tanah : 

 Kondisi Tanah di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan 

tanah dataran rendah yang berawa dengan endapan alluvial dan pasir halus, 

sedangkan ketinggian tanahnya berada pada 16 cm dibawah permukaan laut. 

5. Keadaan penduduk : 

 Keadaan penduduk terdiri dari beberapa suku antara lain : Suku Banjar, 

Jawa, Madura, Bogis, Batak dan lain-lain, serta sebagian kecil penduduk asing 

baik yang sudah menjadi WNI maupun yang masih WNA. 
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6. Visi Dan Misi Kecamatan Banjarmasin Selatan 

a) Visi 

 Terwujudnya Kecamatan Banjarmasin Selatan sebagai bagian wilayah 

kota Banjarmasin yang berdaya saing tinggi dan berjati diri sebagai perwujudan 

Visi kota Banjarmasin dengan memberikan pelayanan maksimal menuju 

terwujudnya Banjarmasin Selatan bersih, nyaman, hijau berlandaskan Iman dan 

Taqwa “ 

b) Misi 

1) Memberdayakan secara optimal potensi masyarakat Kecamatan 

Banjarmasin Selatan sesuai dengan karakteristik sosial budaya 

dan sejarah dalam menunjang fungsi Kota. 

2) Meningkatkan Infrastruktur guna mewujudkan kondisi 

lingkungan tertib, teratur, dan nyaman.  

3) Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas  melalui 

peningkatan iman dan taqwa, peningkatan derajat kesehatan, 

peningkatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta peningkatan profesionalisme.Peningkatan 

kerjasama antar pemerintah, masyarakat. 

4) Dengan seluruh kekuatan ekonominya, baik pengusaha kecil, 

menengah, besar dan koperasi sebagai wujud pengembangan 

ekonomi kota mandiri. 

5) Mendorong terwujudnya tatanan sosial budaya yang religius 

dan politik yang demokratis melalui pemberdayaan dan 
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partisipasi publik menuju peningkatan supremasi hukum dan 

hak azasi manusia. 

6) Mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah melalui penataan 

kelembagaan, peningkatan kemampuan aparatur yang 

mengarah pada peningkatan pelayanan publik akuntabilitas dan 

kemandirian masyarakat. 

B. Gambaran Pelaksanaan PSU pada pilkada Gubernur dan Wakil 

Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020-2021 

 Pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

Kalimantan Selatan di 827 tempat pemungutan suara berlangsung kondusif, 

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 juni 2021. Warga berharap pasangan 

calon terpilih bisa membawa kemajuan bagi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan 

pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel merupakan tindak lanjut keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pasangan Denny 

Indrayana-Difriadi dalam gugatan sengketa hasil pilgub pada 9 Desember 2020. 

PSU diikuti pasangan calon 01 Sahbirin Noor-Muhidin dan pasangan calon 02 

Denny Indrayana-Difriadi. 

 PSU pilgub Kalsel dilaksanakan di 827 tempat pemungutan suara (TPS) 

yang berada di tujuh kecamatan pada tiga kabupaten/kota. Tujuh kecamatan itu 

adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin; Kecamatan 



55 
 

 
 

Sambung Makmur, Aluh-Aluh, Martapura, Mataraman, dan Astambul di 

Kabupaten Banjar; serta Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin.
42

 

 Satu responden, warga Banjarmasin Selatan yang memilih di TPS 014 

Kelurahan Pemurus Baru, tidak ingin melewatkan kesempatan memilih dalam 

PSU Pilgub Kalsel. Menurut dia, satu suara pemilih sekalipun sangat berarti untuk 

menentukan pemimpin Kalsel ke depan. ”Siapa pun yang terpilih adalah yang 

terbaik.
43

 

 Harapan senada disampaikan salah satu responden, warga Banjarmasin 

Selatan yang memilih di TPS 015 Kelurahan Kelayan Timur. Menurut nya tidak 

perlu berlarut-larut dalam persoalan politik untuk menentukan pemimpin daerah. 

Prioritas saat ini adalah memulihkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi 

Covid-19. Saat ini semuanya serba susah. Banyak di antara masyarakat 

mengalami kesulitan ekonomi selama masa pandemi. Siapa pun gubernur terpilih 

nanti harus secepatnya bekerja untuk membangkitkan perekonomian masyarakat,” 

tuturnya. 

 Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra yang meninjau langsung 

pelaksanaan PSU pilgub Kalsel mengatakan, pelaksanaan PSU di Kalsel secara 

umum sudah bagus dan berjalan lancar. ”Petugas kami pastikan bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang ada karena mereka sebelumnya juga sudah mengikuti 

bimbingan teknis. 

                                                           
42

 Rumah pemilu, PSU Pilgub Kalsel Kondusif, (https://rumahpemilu.org/psu-pilgub-kalsel-

kondusif-warga-berharap-semua-pihak-legawa) diakses pada 22 April 2022 
43

  Wawancara dilaksanakan pada pukul 7.00 tanggal 1-1-2022 

https://rumahpemilu.org/psu-pilgub-kalsel-kondusif-warga-berharap-semua-pihak-legawa
https://rumahpemilu.org/psu-pilgub-kalsel-kondusif-warga-berharap-semua-pihak-legawa
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C. Penyajian Data 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada 268 responden di 

setiap TPS kecamatan Banjarmasin Selatan. Dalam penelitian ini dilakukan oleh 

peneliti di kalangan yaitu : Kesehatan, Akademisi, PNS, Swasta, Karyawan, 

Tenaga Pendidik, Pedagang, Petani dan Mahasiswa di masyarakat khusus nya di 

kecamatan Banjarmasin Selatan  mengenai  pendapat pemilih yang melakukan  

pemilihan dua kali pada Gubernur dan Wakil  Gubernur Tahun 2021 Di 

Kecamatan Banjarmasin Selatan. Karena banyak  nya responden peneliti membagi 

tiga metode yang pertama dengan cara mewawancarai nya langsung  tanpa 

merubah hasil yang didapat pada saat di lapangan dan yang kedua dengan cara 

membuat google from dengan pertanyaan yang sama pada saat wawancara dan 

yang terakhir Via Whatsapp dengan pertanyaan yang sama dengan wawancara. 

 Dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil 

penelitian sebagai berikut:  

1. Identitas responden  

TABEL 4. 2 INFORMASI PEKERJAAN RESPONDEN 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1.  Kesehatan 

 

1` 

2.  Akademisi 7 

3.  PNS 

 

2 

4.  Swasta 52 

5.  Karyawan 

 

49 

6.  Tenaga Pendidik 

 

12 
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7.  Pedagang 55 

8.  Petani 23 

9.  Pelajar atau  Mahasiswa 

 

67 

 Jumlah 268 

 

a) Jenis Pekerjaan Kesehatan. 

Responden  

a. Nama : R
44

 

b. Pendapat R tidak memilih karena tidak mengetahui di adakannya PSU. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu  harus dilaksanakan  dengan 

transparan dan harus benar - benar dilakukan semua warga tanpa kecuali. 

mungkin karna waktu pelaksanaan yg harus direncanakan kembali sama 

dana untuk pelaksanaan PSU. 

TABEL 4. 3 JENIS PEKERJAAN KESEHATAN 

 

                                                           
44

 Wawancara dilaksanakan pada  pukul 12.07 tanggal 1-01-2022 

No Pendapat Jumlah 

1 Pendapat R Tidak ikut memilih karena tidak mengetahui 

diadakannya PSU.  Faktor penghambat dan pendukung menurut 

R  PSU harus dilaksanakan  dengan transparan dan harus benar 

- benar dilakukan semua warga tanpa kecuali.mungkin karena 

waktu pelaksanaan yg harus direncanakan kembali sama dana 

untuk pelaksanaan PSU. 

1 Orang 
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b) Jenis Pekerjaan Akademisi 

1. Responden  

a. Nama inisial  : M
45

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat M tidak memilih, karena tidak tahu kapan pelaksanaannya 

karena baru di Banjarmasin. Faktor pendukung yaitu untuk memilih 

pemimpin yg baik dan amanah dalam bekerja dan faktor penghambat 

yaitu citra para pemimpin yang tidak amanah. 

2. Responden  

a. Nama inisial  : S
46

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat S ikut memilih dengan pilihan yang sama alasannya , 

karena saya sudah mengamati sistem kerja yang bakalan saya pilih. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar PSU bisa menyiapkan 

pengamanan di setiap tempat yang  bakaaln di adakan PSU dan pasti 

kan semua petugas bersikap koperatif dan petugas yang menjaga 

kebanyakan Orang-Orang yg tidak koperatif sehingga menimbulkan 

Masalah dan tidak efektif. 

3. Responden  

a. Nama inisial  : M F
47

 

b. Pendapat  : 

                                                           
45

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 8.30  tanggal  1 -1-2022 
46

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  8.48 tanggal 1 -1-2022 
47

  Wawancara dilaksanakan pada pukul  9.00  tanggal 1 -1-2022 
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1) Pendapat M memilih dengan pilihan  yang sama, karena ingin 

menggunakan hak pilih dengan harapan calon yang dipilih bisa 

amanah sambil doa dan usaha dari diri kita pribadi terlebih dahulu. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu para tokoh ataupun ulama 

juga ikut mensosialisasikan bahwa pentingnya ikut memilih dengan 

bijak dan menjauhi politik praktis dan kurangnya sosialisasi ke 

masyarakat kecil. 

4. Responden  

a. Nama Inisial  : J
48

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat J ikut memilih dengan pilihan yang sama karena ingin ikut 

andil dalam suksesnya demokrasi karena dengan suksesnya demokrasi 

maka akan banyak membuat perubahan untuk kalimantan selatan 

lebih baik lagi memperjuangkan hak-hak masyarakat. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu bisa di bentuk tim pengawas 

tambahan yang independen untuk memperkuat bawaslu dan pengawas 

PSU dan money politic yang tidak ditindak secara tegas dan serius. 

5. Responden  

a. Nama inisial  : MM
49

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat MM ikut memilih dengan alasan dengan sistem poting  

demokrasi tetapkan satu suara itu sangat berarti untuk mensukseskan 

                                                           
48

  Wawancara dilaksanakan pada pukul  9. 17 tanggal 1 -1-2022 
49

  Wawancara dilaksanakan pada pukul 9.30  tanggal 1 -1- 2022 
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demokrasi. Faktor pendukung dan penghambat yaitu masyarakat 

sadar penting nya ikut PSU. Dan saran lebih giat sosialisasi agar 

menyadarkan masyarakat supaya menggunakan hak pilih nya karena 

satu suara itu rawan akan di salah  gunakan. 

6. Responden  

a. Nama Inisial  : R
50

 

b. Pendapat  : 

1)  Pendapat R ikut memilih karena merasa suara itu sangat berarti di 

tambah lagi saya sebagai seorang akademisi ingin memberikan 

contoh kepada Orang bahwa saya juga ikut juga memilih. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu untuk semua kalangan agar ikut 

mengajak Orang baik sosial media maupun lingkungan sekitar untuk 

menyadarkan masyarakat awam begitu penting nya menggunakan 

hak pilih nya. Dan masyarakat sudah terlanjur kecewa  maka untuk 

kedepan nya menjadi PR bersama memperbaiki kepercayaan tersebut. 

7. Responden  

a. Nama inisial : M S
51

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat MS ikut memilih dengan pilihan yang sama dengan alasan 

memilih adalah sebuah kewajiban seorang warga negara termasuk 

sebagai seorang muslim lebih lagi kita sebagai penggiat akademisi. 

Memilih seorang pemimpin dengan kriteria bagaimanapun harus kita 

                                                           
50

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  9.42 tanggal 1 -1-2022 
51

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 9.55  tanggal 1 tahun 2022 
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amati dan dukung sesuai pengamatan kita terhadap calon tersebut. 

Pilih yang sedikit aibnya sedikit kemudharatannya jika calon sudah 

dirasa kurang bisa dipercaya. Faktor pendukung dan penghambat yaitu  

agar para penyelenggara lebih lagi para petugas di TPS adalah oetugas 

khusus yang dibentuk untuk independen agar meminimalisir 

kecurangan terhadap dukungannya. Dan tim penyelenggara dibentuk 

tidak dengan profesional banyak sistem rekrutnya hanya lingkungan 

keluarga tidak dilakukan secara transfaran. 

TABEL 4. 4  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN AKADEMISI 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 6 Orang 

2 Visi Misi - 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 1 Orang 

 

4. 5 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  3 

2 Sosialisasi yang maksimal 2 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 2 

4 Faktor waktu dan tempat - 

No Faktor Penghambat Jumlah 
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1 Faktor administratif 6 

2 Faktor waktu - 

3 Faktor pelanggaran  - 

4 Faktor stigma politik yang buruk 1 

 

c) Jenis Pekerjaan PNS 

1. Responden  

a. Nama Inisial  : N
52

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat N memilih dengan bilihan yang sama karena ingin 

mempertahankan suara dan aspirasi sebagai warga negara indonesia. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu ditingkatkan lagi keamanan 

dan kejujuran supaya hasil memngang murni dari pilihan rakyat. Dan 

adanya saksi dari salah satu paslon yang tidak memantau dari awal. 

2. Responden 

a. Nama Inisial  : R
53

 

b. Pendapat  : 

1) Pendapat S ikut memilih dengan pilihan yg sama karena ingin ada 

perubahan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu Pengawalan 

ketat dan kurangnya minat memilih. 

                                                           
52

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 10.00 tanggal 2-1-2022 
53

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  14.00 tanggal 2-1-2022 
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TABEL 4. 6  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN PNS 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 2 Orang 

2 Visi Misi - 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih - 

 

4. 7 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  2 

2 Sosialisasi yang maksimal - 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya - 

4 Faktor waktu dan tempat - 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif - 

2 Faktor waktu - 

3 Faktor pelanggaran  1 

4 Faktor stigma politik yang buruk 1 

 

d)  Jenis Pekerjaan Swasta 

1. Responden 
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a. Nama Inisial : M
54

 

b. Pendapat : 

1) Pendapat M tidak ikut memilih karena pergi kerja. Faktor pendukung 

dan penghambat yaitu Waktu pelaksanaan yang sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan (tidak molor). Dan meyelenggarakan  acara 

tidak sesuai dengan prosedurnya. 

2. Responden 

a. Nama Inisial : A A
55

 

b. Pendapat : 

1) Pendapat AA memilih dengan pilihan yang berbeda karena berubah 

pikiran. Faktor pendukung dan penghambat yaitu aparat lebih 

mengutamakan dan melayani masyarakat dengan baik yang hadir 

memilih. Dan tidak ada nya kerjasama antar panitia. 

3. Responden 

a. Nama Inisial : M S A J
56

 

b. Pendapat : 

1) Pendapat MSAJ memilih dengan pilihan yang sama karena ada surat 

undangan memilih yang di berikan oleh pa Rt. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu jangan ada kesalahan lagi calon kandidat dan 

terjadinya konflik salah satu pihak pendukung. 

4. Responden 

a. Nama Inisial : R S
57

 
                                                           

54
 Wawancara dilaksanakan pada pukul  8.45 tanggal 4-1-2022 

55
 Wawancara dilaksanakan pada pukul  9.13  tanggal 4-01-2022 

56
 Wawancara dilaksanakan pada pukul  9.27  tanggal 4-01-2022 
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b. Pendapat : 

1) Pendapat RS memilih dengan pilihan yang sama karena disuruh oleh 

pak RT. Faktor pendukung dan penghambat yaitu Agar lebih 

ditingkatkan lagi sosialisasi. Dan masyarakat yang kurang bisa ber 

partisipasi 

5. Responden 

a. Nama Inisial :  E C P
58

 

b. Pendapat : 

1) Pendapat ECP memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan hati 

nurani. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar kedepannya 

jangan ada kecurangan lagi maupun kesalahan pengawas. Dan adanya 

laporan kecurangan. 

6. Responden 

a. Nama Inisial : F D A
59

 

b. Pendapat : 

1) Pendapat FDA tidak ikut memilih karena tidak ada undangan dari RT 

setempat dan kurang nya minat untuk pemilihan ulang. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu agar melaksanakan amanah dengan 

baik dan jujur. Dan adanya kampanye terselubung 

7. Responden 

a. Nama Inisial : E
60

 

                                                                                                                                                               
57

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  9. 39 tanggal 4-01-2022 
58

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  9.51  tanggal  4-01-2022 
59

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  10.3 tanggal  4-01-2022  
60

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 10.20  tanggal  4-01-2022  
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b. Pendapat : 

1) Pendapat E memilih dengan pilihan yang sama karena menggunakan 

hak suara. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar melayani 

masyarakat dengan senyuman ramah tanpa pandang bulu. Dan 

petugas yang tidak ramah. 

8. Responden 

a. Nama Inisial : M 61 

b. Pendapat : 

1) Pendapat M tidak ikut memilih karena tidak tahu. Faktor pendukung 

dan penghambat yaitu petugas agar memberitahukan lagi kepada 

warganya kenapa terjadi nya pemungutan suara ulang sehingga 

masyarakat mengetahui. Dan tidak ingin memberikan memberikan 

jawaban. 

9. Responden 

a. Nama Inisial : K62
 

b. Pendapat : 

1) Pendapat K memilih dengan pilihan yang berbeda karena mengetahui 

adanya terjadi kecurangan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu 

masih banyaknya warga tidak mengetahui kenapa dilakukan 

pemungutan suara ulang. Dan pengawasaan bawaslu.  

10. Responden 

a. Nama : D S
63

 

                                                           
61

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 10.46  tanggal 4-01-2022 
62

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  11.20 tanggal 4-01-2022 
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b. Pendapat DS memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan hati saya. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar diberi sanksi yang tegas 

kepada pelanggaran pemilu.  Dan tidak ada sanksi yang tegas. 

11. Responden 

a. Nama Inisial : N A
64

 

b. Pendapat NA memilih dengan pilihan yang sama karena ada undang 

untuk memilih. Faktor pendukung dan penghambat yait agar aparat desa 

lebih perhatian memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang 

meminat memilih. Dan banyaknya masyarakat yang kurang berminat. 

12. Responden 

a. Nama Inisial : F
65

 

b. Pendapat F Ikut, karena saya banyak meliat Orang memilih. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu kurang efektif karena, merepotkan 

saya mendatangi TPS untuk memilih dan merugikan uang negara , untuk 

pembelian perlengkapan suara dan lain-lain. Dan agar lebih mematuhi 

peraturan kedepan nya sehingga tidak terjadi kesalahan maupun dugaan 

kecurangan dan lain -lain. 

13. Responden 

a. Nama Inisial : R T
66

 

b. Pendapat RT memilih dengan pilihan yang sama dengan sebelumnya 

karena sebagai warga negara yang baik. Faktor pendukung dan 

                                                                                                                                                               
63

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  14.5 tanggal  4-01-2022 
64

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 14. 37 tanggal 4-01-2022 
65

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  14. 51 tanggal 4-01-2022  
66

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 15.04  tanggal 4-01-2022 
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penghambat yaitu kesadaran  dari masyarakat  penting memilih 

pemimpin  yg jurdil dan keterlambatan logistik. 

14. Responden 

a. Nama Inisial : F
67

 

b. Pendapat F ikut memilih dengan pilihan yang sama karena di suruh oleh 

ketua Rt. Faktor pendukung dan penghambat yaitu Ikuti sesuai apa yang 

di instruksi kan oleh  KPU dan adanya wabah covid. 

15. Responden 

a. Nama Inisial : W
68

 

b. Pendapat W ikut memilih dengan pilijhan  yang sama mendapatkan 

undangan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu tempat PSU nya 

jangan di jalan raya karena sangat mengganggu pengguna jalan dan 

adanya pengelembungan suara dari warga yang mana Orang nya sudah 

tidak ada namun ada di daftar pemilihan. 

16. Responden 

a. Nama inisial : M
69

 

b. Pendapat M tidak memilih karena tidak sempat sibuk begawi. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu buat masyarakat khususnya 

masyarakat seperti saya agar memilih dan kurang nya minat untuk 

memilih. 

17. Responden 

a. Nama Inisial : S
70
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b. Pendapat S tidak ikut memilih karena lupa jadwal. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu lebih di sosialisasikan informasinya lewat TV  atau  

radio dan sosialisasi masih terasa minim. 

18. Responden 

a. Nama Inisial : L S
71

 

b. Pendapat LS ikut memilih dan pilihan yang sama  karena memilih adalah  

kewajiban warga negara. Faktor pendukung dan penghambat yaitu tim 

sukses agar lebih jujur dan profesional dan tim sukses yang bermain uang 

sehingga mencoreng nama baik yang di usung. 

19. Responden 

a. Nama Inisial : R
72

 

b. Pendapat R ikut memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang secara demokrasi. Faktor pendukung dan penghambat 

yaitu  calon gubernur agar lebih tegas kepada tim sukses dan para petugas 

yang masih banyak yang tidak profesional. 

20. Responden 

a. Nama Inisial : A R
73

 

b. Pendapat AR memilih dengan pilihan yang sama karena itu pilihan saya 

dari awal. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar tempat 

pelaksanaan nya lebih besar lagi sehingga yang mengantri tidak 

kepanasan dan tempat PSU yang sempit. 
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21. Responden 

a. Nama Inisial : F R
74

 

b. Pendapat FR tidak memilih karena pergi berjualan agar mendapat kan 

uang jika memilih. Faktor pendukung dan penghambat yaitu tidak 

mendapatkan uang. 

22. Responden 

a. Nama Inisial : A F A
75

 

b. Pendapat AFA ikut memilih dengan pilihan yang sama karena ingin 

berusaha memilih pemimpin yang di harap kan bisa membawa 

perubahan. Faktor pendukung dan penghambat yaitu kotak suara agar 

tetap di desa masing-masing hanya hasilnya saja yang di laporkan. Dan 

kotak suara yang rawan di manipulasi. 

23. Responden 

a. Nama Inisial : M T
76

 

b. Pendapat MT tidak memilih karena berjualan. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu diharapkan kepada RT agar memberi undangan 

memilih dua hari sebelum dilaksanakannya PSU dan tidak mendapat 

kertas undangan. 

24. Responden 

a. Nama Inisial : I77
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b. Pendapat I memilih dengan pilihan yang sama karena mencari pemimpin 

yang agamis. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar data pemilih 

di updet tiap tahunnya dan banyaknya data pemilih tetapi tidak mendapat 

undangan. 

25. Responden 

a. Nama Inisial : K N
78

 

b. Pendapat KN memilih dengan pilihan yang sama karena saya suka 

memilih. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar RT membeikan 

undangan ke semua warganya yang umur nya sudah bisa memilih  atau  

yang berkeluarga dan tidak ada undangan memilih. 

26. Responden 

a. Nama Inisial : R N S
79

 

b. Pendapat RNS tidak memilih karena tidak bisa datang langsung ke TPS. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar pemilihan bisa lewat whats 

app dan pemilihan manual harus datang ketempat. 

27. Responden 

a. Nama Inisial : A A M
80

 

b. Pendapat AAM memilih dengan pilihan yang sama karena itu  hak saya. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu masih banyak nya data yang 

tidak updet sehingga umur warga yang sudah 17 tahun tidak 

mendapatkan undangan memilih dan tidak ada undangan untuk memilih. 

28. Responden 
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a. Nama Inisial : A Z
81

 

b. Pendapat AZ memilih dengan pilihan yang sama karena sudah kewajiban 

saya. Faktor pendukung dan penghambat yaitu tidak mengetahui dan 

tidak berani berkomentar. 

29. Responden 

a. Nama Inisial : S H
82

 

b. Pendapa SH tidak memilih karena sibuk. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu osialisasi lebih di maksimalkan lagi dan sosialisasi 

yang sangat minim. 

30. Responden 

a. Nama Inisial : S
83

 

b. Pendapat S memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti bisikan 

hati. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar sanksi para pelanggar 

pemilihan bisa langsung di hakimi dan sanksi dengan denda berupa uang. 

1) Adanya yang melakukan pelanggaran saat pemilu. 

31. Responden 

a. Nama Inisial : I A
84

 

b. Pendapat IA memilih dengan pilihan yang sama karena mau memilih 

pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu  kerja sama yang baik dan tegas dalam melaksanakan 

tugas dan adanya kesalahan dan kecurangan. 
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32. Responden 

a. Nama Inisial : S N
85

 

b. Pendapat SN memilih dengan pilihan yang berbeda karena yakin dengan 

pilihan saya. Faktor pendukung dan penghambat yaitu peduli nya 

masyarakat terhadap pemilihan walaupun pemilihan ulang dan tidak 

peduli nya masyarakat terhadap pemilihan ulang. 

33. Responden 

a. Nama Inisial : G
86

 

b. Pendapat  G tidak memilih karena menari nafkah keluarga. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu agar sebelum melaksanakan 

pemungutan suara harus menyiapkan  atau  mencek apa kh peralatan 

sudah layak  atau  tidak dan peralatan yang tidak layak sehingga dapat 

menimbulkan kerusakan  suara dan lain-lain. 

34. Responden 

a. Nama Inisial : A P
87

 

b. Pendapat AP memilih dan pilihan yang sama karena menggunakan hak 

pilih. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar keamanan lebih 

tingkatkan dan adanya kabar dugaan kecurangan. 

35. Responden 

a. Nama Inisial : A
88
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b. Pendapat A tidak memilih karena sudah memilih pada pemilu 

sebelumnya. Faktor pendukung dan penghambat yaitu adanya kerja sama 

petugas dan transparan menghitung suara dan tidak transparan sehingga 

datanya mudah di manipulasi. 

36. Responden 

a. Nama Inisial : F J
89

 

b. Pendapat FJ tidak memilih karena tidak cukup waktu untuk memilih. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu waktu pemilihan bisa malam 

hari agar yang sibuk bekerja siang bisa memilih dan waktu pemilihan 

yang singkat sehingga tempat TPS nya penuh  atau  sumpek. 

37. Responden 

a. Nama Inisial : M  J
90

 

b. Pendapat MJ memilih dengan pilihan yang sama karena memilih 

pemimpin yang amanah dalam menjalan kan tugas. Faktor pendukung 

dan penghambat yaitu agar ada antisipasi agar tidak ada kecurangan dan 

tidak ada antisipasi menghindari kecurangan. 

38. Responden 

a. Nama Inisial : M R
91

 

b. Pendapat MR memilih dengan pilihan yang sama karena yakin dengan 

pilihan diri sendiri. Faktor pendukung dan penghambat yaitu agar lebih 

banyak lagi tim bawaslu agar dapat memberantas money politic dan 

maraknya  money politic.  
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39. Responden 

a. Nama Inisial : I
92

 

b. Pendapat I tidak memilih karena sibuk bekerja mencari nafkah. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu agar pemilihan bisa di wakilkan 

kepada anak  atau  keluarga dan adanya oknum yang melakukan 

kecurangan dan money politik. 

40. Responden 

a. Nama Inisial : R H
93

 

b. Pendapat RH memilih dengan pilihan yang sama karena taat pemerintah. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu patuh terhadap peraturan 

pemilihan yang berlaku dan aturan yang mudah dilanggar karena minim 

nya pengawasan maupun sanksi. 

41. Responden 

a. Nama Inisial : Z94
 

b. Pendapat Z ikut memilih dan pemilihan sebelumnya sama karena ingin 

menggunakan hak pilih. Faktor pendukung dan penghambat yaitu dalam 

hal hitung cepat agar ditiadakan karena dapat memicu hal-hal yang tidak 

bagus dan waktu pemilihan terlalu singkat harusnya lebih dari satu hari. 

42. Responden 

a. Nama Inisial : A A
95
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b. Pendapat AA tidak ikut memilih karena tidak dapat undangan kebetulan 

alamat rumah juga pindah. Faktor pendukung dan penghambat yaitu 

sosialisasi merata dan sosialisasi tidak merata. 

43. Responden 

a. Nama Inisial : M Q
96

 

b. Pendapat MQ tidak ikut memilih karena sedang berada di luar daerah. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu pemilih yang sedang berada di 

luar daerah bisa ikut memilih dengan praktis dan ribet nya urusan dalam 

hal pindah memilih. 

44. Responden 

a. Nama Inisial : H L
97

 

b. Pendapat HL ikut memilih karena dengan satu suara ikut andil dalam 

usaha merubah keadaan kerah yang lebih baik. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu hari pemilu dijadikan hari libur nasional namun tempat 

liburan ditutup dan penempatan hari dalam tahapan pemilihan tidak 

terlalu tepat. 

45. Responden 

a. Nama Inisial : R
98

 

b. Pendapat R ikut memilih dengan pilihan yang sama karena calon yang 

baru bergantung harapan kepada beliau. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu kampanye kepada pedagang kecil dan kampanye tidak 

merata.  
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46. Responden 

a. Nama Inisial : I
99

 

b. Pendapat I memilih dengan pilihan yang sama karena megisi suara. 

Faktor pendukung dan penghambat yaitu adanya beda pendapat dan 

danya debat. 

47. Responden 

a. Nama Inisial : F
100

 

b. Pendapat F memilih dengan pilihan berbeda dengan pilihan sebelumnya 

karena calon kandidat sesuai harapan saya. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu adanya terjadi kecurangan dan kesalahan pada waktu 

pelaksanaan pemungutan suara ulang berlangsung dan ada nya 

pelanggaran. 

48. Responden 

a. Nama Inisial : M F
101

 

b. Pendapat MF tidak ikut memilih karena kerja. Faktor pendukung dan 

penghambat yaitu agar tidak ada pelanggaran pemilu dan adanya laporan 

kecurangan dari paslon dua. 

49. Responden 

a. Nama Inisial : S W
102

 

b. Pendapat SW tidak memilih karena pergi mencari rezeki. Faktor 

pendukung dan penghambat yaitu simpati pemerintah terhadap serangan 
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fajar yang selalu ada di desa sehingga kedepannya nanti dapat 

mengurangi oknom yang dapat merusak demokrasi yang bersih dan 

maraknya politik praktis. 

50. Responden 

a. Nama Inisial :  S
103

 

b. Pendapat S memilih dengan pilihan yang berbeda karena pilihan yang 

sebelum nya kurang yakin. Faktor pendukung dan penghambat yaitu 

diharapkan kepada kandidat agar mengambil hati rakyat dengan 

kejujuran bukan kecurangan dan kandidat yang berpolitik curang. 

51. Responden 

a. Nama Inisial : S A
104

 

b. Pendapat SA ikut memilih dengan pilihan yang sama karena percaya 

dengan pilihan beliau. Faktor pendukung dan penghambat yaitu jika ada 

mendapati money politic langsung melaporkan nya kepada bawaslu dan 

money politic yang berkembang di desa. 

52. Responden 

a. Nama Inisial : W
105

 

b. Pendapat W ikut memilih dengan pilihan yang berbeda karena Pilihan 

saya tergantung dari visi misi cagub yg akan naik nanti untuk 

kemaslahatan masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat yaitu 

terjadinya jujur adil dalam PSU kelak dan tidak transparan nya 

pengumuman hasil yg dilaksanakan. 
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TABEL 4. 8 SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN SWASTA 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 33 Orang 

2 Visi Misi 2 Orang 

3 Ikut-ikutan 2 Orang 

4 Mendapat bantuan 4 Orang 

5 Tidak memilih 11 Orang 

 

4. 9 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  32 

2 Sosialisasi yang maksimal 6 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 7 

4 Faktor waktu dan tempat 6 

5 Tidak berani berkomentar 1 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 31 

2 Faktor waktu 5 

3 Faktor pelanggaran  8 

4 Faktor stigma politik yang buruk 7 

5 Tidak berani berkomentar 1 
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e) Jenis Pekerjaan Karyawan 

1. Responden 

a. Nama Inisial : M
106

 

b. Pendapat M memilih karena menggunakan hak pilih pilihan yang sama  

karena mengikuti pilihan sebelumnya. Faktor pendukung dan 

penghambat agar lebih hati-hati, anggota KPPS harus lebih berhati-hati, 

berpengalaman dan anggota KPPS yang tidak hati-hati sehingga 

melanggar peraturan. 

2. Responden 

a. Nama Inisial  : M n
107

 

b. Pendapat MN memilih karena menggunakan hak suara, sama karena 

pilihan hati nurani. Faktor pendukung dan penghambat disiplin, tertib dan 

tidak disiplin waktu dan tergesa-gesa dalam menghitung suara. 

3. Responden 

a. Nama Inisial : S
108

 

b. Pendapat S memilih karena memilih pemimpin yang lebih baik dan 

pilihan berbeda untuk mencari perbedaan. Faktor pendukung dan 

penghambat menjalankan tugas agar pelatihan dulu agar pas di lapangan 

paham dan anggota KPPS yang tidak berpengalaman. 

4. Responden 

a. Nama Inisial : S 
109
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b. Pendapat S memilih dan pilihan berbeda karena mengetahui adanya 

kecurangan. Faktor pendukung dan penghambat berhati-hati lagi 

melaksanakan tugas dan kurang nya sosialisasi. 

5. Responden 

a. Nama Inisial : W
110

 

b. Pendapat W tidak memilih karena adanya kesibukan. Faktor pendukung 

dan penghambat yaitu sanksi yang berat dan adanya kecurangan 

6. Responden 

a. Nama Inisial : M
111

 

b. Pendapat M ikut dan pilihan sama karena pilihan hati. Faktor pendukung 

dan penghambat mentaati peraturan dan ujar habar ada kecurangan. 

7. Responden 

a. Nama Inisial : S J
112

 

b. Pendapat SJ ikut berbeda pilihan dengan sebelumnya karena pilihan hati. 

Faktor pendukung dan penghambat Banyaknya warga yang hadir pada 

saat dilaksanakannya PSU dan hujan. 

8. Responden 

a. Nama Inisial : R
113

 

b. Pendapat R memilih pilihan beliau sama dengan yang awal melihat Visi 

dan Misi paslon. Faktor pendukung dan penghambat tidak tahu. 

9. Responden 
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a. Nama Inisial : M S
114

 

b. Pendapat MS memilih dan pilihan sidin berbeda karena pilihan hati. 

Faktor pendukung dan penghambat tepat waktu, adil dan serangan pajar. 

10. Responden 

a. Nama Inisial : Z
115

 

b. Pendapat  Z memilih pilihan beliau berbeda karena berita mulut kemulut. 

Faktor pendukung dan penghambat melaksanakan sesuai aturan KPU dan 

kecurangan. 

11. Responden 

a. Nama Inisial : J
116

 

b. Pendapat J memilih dan pilihan beliau sama karena tidak mau berganti 

pemerintah. Faktor pendukung dan penghambat anggota KPPS diganti 

dengan yang baru dan warga tidak mau hadir ke TPS. 

12. Responden 

a. Nama Inisial : S
117

 

b. Pendapat S memilih dengan pilihan yang berbeda karena mengetahui 

karakter paslon di tahun yang lalu. Faktor pendukung dan penghambat 

nggota harus jujur dan warga tidak ada minat memilih. 

13. Responden 

a. Nama Inisial : S
118
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b. Pendapat S memilih dan pilihan beliau sama karena tidak mau berganti 

pemerintahan. Faktor pendukung dan penghambat anggota KPPS adil 

,jujur dan tidak mau hadir jika tidak mendapat uang. 

14. Responden 

a. Nama Inisial : N
119

 

b. Pendapat N memilih pilihan sama karena mencari pemerintah yang 

perhatian. Faktor pendukung dan penghambat tidak boleh gulpot dan 

banyak kesibukan. 

15. Responden 

a. Nama Inisial : R
120

 

b. Pendapat R memilih pilihan sidin berbeda karena keyakinan. Faktor 

pendukung dan penghambat kehadiran peserta pemilih dan tidak ada 

partisipasi. 

16. Responden 

a. Nama Inisial : J
121

 

b. Pendapat J memilih pilihan sama karena mendapat kan pemimpin yang 

adil dan jujur. Faktor pendukung dan penghambat tidak tahu. 

17. Responden 

a. Nama Inisial : N
122
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b. Pendapat N memilih pilihan yang sama karena adanya pembagian 

sembako. Faktor pendukung dan penghambat warga nya harus mematuhi 

peraturan dalam pemilihan dan tidak tahu. 

18. Responden 

a. Nama Inisial : Y
123

 

b. Pendapat Y memilih pilihan beliau berbeda karena bingung. Faktor 

pendukung dan penghambat pelatihan sebelum hari nya dan ada 

kecurangan. 

19. Responden 

a. Nama Inisial : S124
 

b. Pendapat S memilih dengan pilihan yang sama karena ingin melihat 

kinerja dalam sebuah politik tersebut. Faktor pendukung dan penghambat 

harus ada aturan aturan yang lebih ketat dan efektif lagi agar tidak ada 

lagi PSU dan satpam tidak bekerja dengan maksimal. 

20. Responden 

a. Nama Inisial : T
125

 

b. Pendapat T tidak ikut memilih karena sibuk dan tidak tahu informasi. 

Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi lebih di tingkatkan 

sehingga informasi menyebar luas dan minimnya sosialisasi yang 

menyebabkan Orang acuh dan pelaksanaanya hari kerja. 

21. Responden 

a. Nama Inisial : R
126
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b. Pendapat R ikut memilih karena ingin andil dalam demokrasi dan pilihan 

sama dengan pilihan sebelumnya. Faktor pendukung dan penghambat 

honor para petugas harap lebih di tingkatkan kelayakan nya agar bekerja 

profesional sehingga tidak mudah tergiur money politicdan kurang 

layaknya honor para petugas sehingga mudah tergiur untuk berlaku 

curang. 

22. Responden 

a. Nama Inisial : N J
127

 

b. Pendapat NJ ikut memilih karena ingin merubah pilihan sebelumnya 

responden merasa kecewa dengan sesuatu pada pilihan sebelumnya. 

Faktor pendukung dan penghambat saran nya agar para calon lebih 

berhati nurani dan tidak haus kekuasaan dan kurangnya pengawasan dari 

yang berwenang 

23. Responden 

a. Nama Inisial : H
128

 

b. Pendapat H ikut memilih dan pilihan sama sebelumnya karena diberi 

hadiah untuk memilih sehingga merasa sudah mendapat jasa kebaikan 

sebelum calon terpilih. Faktor pendukung dan penghambat kampanye 

dari tiap calon agar lebih diarahkan penggunaannya dan banyak money 

politik 

24. Responden 

a. Nama Inisial : R
129
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b. Pendapat R ikut memilih untuk mempertahankan suara karena pemilihan 

ulang perlu dana jadi tidak ingin menyianyiakan kesempatan. Faktor 

pendukung dan penghambat agar pilihan bisa tepat dan bisa membawa 

kebaikan untuk kalsel lebih ditekankan dibidang pengawasan dan 

pengawasan sudah banyak dan profesional namun terjadi nya PSU kali 

ini membuktikan kegagalan dari pengawasan pemilu. 

25. Responden 

a. Nama Inisial : R
130

 

b. Pendapat R tidak memilih karena tidak tahu sama sekali. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak tahu. 

26. Responden 

a. Nama Inisial :  P
131

 

b. Pendapat P ikut memilih karena kebetulan petugas TPS. Faktor 

pendukung dan penghambat lebih di sosialisasikan lagi tentang cara 

mencoblos yang benar terutama untuk lansia dan kurang nya perhatian 

masyarakat terhadap prokes. 

27. Responden 

a. Nama Inisial : R
132

 

b. Pendapat R ikut memilih karena dapat uang serangan fajar. Faktor 

pendukung dan penghambat agar pengawasan lebih ketat dan serangan 

fajar meresahkan. 
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28. Responden 

a. Nama Inisial : W R
133

 

b. Pendapat WR memilih karena ingin merubah kalimantan selatan yang 

lebih baik lagi melalui hak pilih. Faktor pendukung dan penghambat para 

kaum terpelajar agar lebih ikut andil dalam mengawasi kelancaran saat 

pemilu dan kurangnya rasa empati di tingkat penjabat tinggi terhadap 

pesta demokrasi. 

29. Responden 

a. Nama Inisial : R
134

 

b. Pendapat R memilih dan pilihan berbeda dengan sebelumnya karena 

yakin dengan pilihan diri sendiri.  Faktor pendukung dan penghambat 

agar para warga menggunakan hak pilih nya sesuai keyakinannya. Dan 

kurang nya partisipasi masyarakat di desa. 

30. Responden 

a. Nama Inisial : A
135

 

b. Pendapat A tidak ikut memilih karena sibuk berdagang. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak mengetahui. 

31. Responden 

a. Nama Inisial : M
136

 

b. Pendapat M memilih dan pilihan berbeda karena berubah pikiran. Faktor 

pendukung dan penghambat sesuai aturan dan adanya pelanggaran. 
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32. Responden 

a. Nama Inisial : M
137

 

b. Pendapat M memilih dan pilih sama  karena ingin memilih pemimpin 

yang membawa kemakmuran. Faktor pendukung dan penghambat tidak 

menyulitkan panitia dan mendapat kabar adanya pelanggaran.  

33. Responden 

a. Nama Inisial : A
138

 

b. Pendapat A memilih dan pilihan sama karena di tempat beliau termasuk 

wilayah di tetap kannya PSU. Faktor pendukung dan penghambat tertib 

saat pemilihan dan memadahi teman terhadap pilihannya adan adanya 

pelanggaran seperti berbagi sembako. 

34. Responden 

a. Nama Inisial : D
139

 

b. Pendapat D memilih dengan pilihan sama karena pilihan hati. Faktor 

pendukung dan penghambat agar lebih ditingkatkan lagi keamanan kotak 

suara dan serangan fajar yang tidak bisa di hindari. 

35. Responden 

a. Nama Inisial : M N
140

 

b. Pendapat MN memilih pilihan sebelumnya sama karena percara terhadap 

pemimpin. Faktor pendukung dan penghambat  janagan mudah terhasut 

dan adanya pelanggaran di TPS. 
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36. Responden 

a. Nama Inisial : S
141

 

b. Pendapat S memilih dan pilihan sebelumnya sama karena pilihan hati. 

Faktor pendukung dan penghambat keamanan harus di tambah dan 

lalainya saat menjaga kotak suara sehingga terjadi kesalahan. 

37. Responden 

a. Nama inisial : P
142

 

b. Pendapat P memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan hati. Faktor 

pendukung dan penghambat agar lebih teliti dan tegas lagi dalam 

menjalankan tugas dan tidak menjalankan tugas dengan baik. 

38. Responden 

a. Nama inisial : Y
143

 

b. Pendapat Y tidak memilih karena sakit. Faktor pendukung dan 

penghambat agar lebih di tingkatkan lagi prokes dan tidak mengetahui. 

39. Responden 

a. Nama inisial : A
144

 

b. Pendapat A tidak memilih karena menjaga anak. Faktor pendukung dan 

penghambat agar panitia bisa mendatangi ke rumah agar bisa 

menggunakan hak pilih dan tidak mengetahui. 

40. Responden 

a. Nama inisial : L H
145
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b. Pendapat LH tidak memilih karena berdagang. Faktor pendukung dan 

penghambat agar panitia menjaga dan menjalankan tugas dengan baik 

dan kampanye terselubung. 

41. .Responden 

a. Nama inisiald : Y
146

 

b. Pendapat Y tidak memilih karena tempat pemilihan nya sudah tutup. 

Faktor pendukung dan penghambat agar lebih di sosialisasi kan 

bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang dan masih terjadi nya 

money politik. 

42. Responden 

a. Nama inisial : F
147

 

b. Pendapat F tidak memilih karena pergi kepasar. Faktor pendukung dan 

penghambat agar lebih di ingatkan lagi kepada masyarakat penting nya 

pemilu dan banyak yang tidak datang ke TPS untuk memilih. 

43. Responden 

a. Nama inisial : B N
148

 

b. Pendapat BN tidak memilih karena pergi bekerja. Faktor pendukung dan 

penghambat pemerintah harus sosialisasi lagi pentingnya pemungutan 

suara ulang jika perlu di berikan sanksi yang tegas agar suara masyarakat 

lebih maksimal dan banyak masyarakatnya tidak menggunakan hak pilih 

nya. 
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44. Responden 

a. Nama inisial : A
149

 

b. Pendapat A memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baik. Faktor pendukung dan penghambat saat memilih 

menggunakan masker untuk menghindari wabah covid 19 dan terjadi 

kecurangan di TPS. 

45. Responden 

a. Nama inisial : A
150

 

b. Pendapat A memilih dengan pilihan yang sama kerena dengan hati nurani 

Faktor pendukung dan penghambat tidak mengetahui. 

46. Responden 

a. Nama inisial : S151
 

b. Pendapat S memilih karena di tempat beliau dilaksanakan nya PSU. 

Faktor pendukung dan penghambat kedepannya kalau bisa untuk 

penyelenggara harus pihak netral, agar hal tidak diinginkan tidak terjadi 

lagi dan hujan badai. 

47. Responden 

a. Nama inisial : R
152

 

b. Pendapat R tidak memilih karena begawi mengantar barang. Faktor 

pendukung dan penghambat di harapkan bisa mendatangi kerumah agar 

bisa memilih dan ada nya dugaan kecurangan. 
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48. Responden 

a. Nama inisial : W
153

 

b. Pendapat W memilih dengan pilihan yang sama karena ingn memilih 

pemimpin yang jujur dan dapat men sejahterakan rakyat. Faktor 

pendukung dan penghambat agar memilih ada nya petugas datang ke 

tempat beliau memberikan keras suara dan ada kecurangan. 

49.  Responden  

a. Nama : A
154

 

b. pendapat A tidak memilih karena lagi keja di luar Banjarmasin. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak adanya kecurangan dan terjadi 

kecurangan dalam perhitungan,terjadinya doble dalam pencoblosan di 

kertas suara. 

 

TABEL 4. 10  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN KARYAWAN 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 37 Orang 

2 Visi Misi 1 Orang 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 11 Orang 
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4. 11 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  30 Orang 

2 Sosialisasi yang maksimal 5 Orang 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 10 Orang 

4 Faktor waktu dan tempat 1 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 3 Orang 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 16 Orang 

2 Faktor waktu 3 Orang 

3 Faktor pelanggaran  8 Orang 

4 Faktor stigma politik yang buruk 16 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 6 Orang 

 

f) Tenaga Pendidik 

1. Responden 

a. Nama inisial : A R S
155

 

b. Pendapat ARS memilih dengan pilihan yang sama sebagai masyarakat 

saya berhak untuk ikut andil dalam memilih calon pemimpin di daerah 

Faktor pendukung dan penghambat lebih banyak persiapan lagi, 

diharapkan lebih ketat lagi dalam pelaksanaan nya, diharapkan panitia 

bahkan juga masyarakat agar lebih jurdil (jujur dan adil) dan  luber( 
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langsung, umum, bebas, rahasia) dalam memilih, dan jangan mudah 

tergiur iming-iming dari para petinggi  atau  para tim sukses dan 

persiapan yang kurang maksimal dikarenakan waktu yang sangat singkat. 

2. Responden 

a. Nama inisial : H
156

 

b. Pendapat  H ikut memilih dengan pilihan yang sama karena calon adalah 

keluarga dekat dan Orang nya memang baik. Faktor pendukung dan 

penghambat menambah dan memperketat pengawasan dan keamanan 

jika perlu dibentuk suatu badan penguat bawaslu dan lemahnya 

pengawasan 

3. Responden 

a. Nama inisial : I
157

 

b. Pendapat I ikut memilih karena ingin ada perubahan memilih dengan 

pilihan yang sama. Faktor pendukung dan penghambat para TNI saja 

yang jadi petugas dan para petugas yang tidak kompeten. 

4. Responden 

a. Nama inisial : F
158

 

b. Pendapat  F tidak ikut memilih karena sibuk. Faktor pendukung dan 

penghambat pengawasan diperketat dan tidak ada sanksi yang membuat 

efek jera. 

5. Responden 

a. Nama inisial  : S Q
159
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b. Pendapat SQ memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baiak dan memberikan contoh positif kepada generasi baru. 

Faktor pendukung dan penghambat memilih bisa ditempat masing-

masing bisa dititip aja suaranya dan terlalu menyita waktu antri dan lain-

lain. 

6. Responden 

a. Nama inisial : A S
160

 

b. Pendapat  AS memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan pertama 

dan yang kedua sangat mengecohkan. Faktor pendukung dan penghambat 

petugas mendatangi ketempat warga yang tidak menggunakan hak 

pilihnya dan petugas mengabaikan warganya padahal masih bisa 

memberi suara jika didatangi. 

7. Responden 

a. Nama inisial : S S
161

 

b. Pendapat SS memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baik dan mentaati peraturan. Faktor pendukung dan 

penghambat harus dilaksankan oleh Orang yang jujur dan amanah dan 

jujur transparan tanpa manipulasi dan tidak transparan. 

8. Responden 

a. Nama inisial : R P A
162
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b. Pendapat RPA memilih dengan pilihan yang sama karena yakin dengan 

calon dan Orang Orang di belakang calon tersebut. Faktor pendukung 

dan penghambat dari segi petugas agar lebih profesional lagi bisa 

mengandalkan akademisi kampus yang terlatih dan petugas yang di 

rekrut terkesan kurang memenuhi kualifikasi. 

9. Responden 

a. Nama inisial  : S R
163

 

b. Pendapat  SR memilih dengan pilihan yang sama karena tidak terlalu 

kenal dengan calon yang satu nya. Faktor pendukung dan penghambat 

pemilih hendaknya lebih teliti melihat Orang Orang yang di belakang 

seorang paslon dan banyak masyarakat memilih asal asalan karena 

kurangnya edukasi mengenai pemilu. 

10. Responden 

a. Nama inisial : Y A
164

 

b. Pendapat YA memilih dengan pilihan yang sama karena ingin ada 

perubahan ke arah yang memajukan dan yang lebih baik. Faktor 

pendukung dan penghambat para masyarakat agar lebih sadar bahwa 

dengan ikut memilih kita sudah andil dalam usaha untuk membawa 

pertubahan ke arah yang lebih baik walaupun kadang kala gagal namun 

setidaknya sudah berusaha jika tidak meilih  atau  golpot rawan 

kecurangtan dan datanya mudah untuk di manipulasi dan para tim ses 

yang merusak nama baik kandidat paslon. 
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11. Responden 

a. Nama inisial  : R M
165

 

b. Pemdapat RM memilih dengan pilihan yang berbeda karena ada sedikit 

kekecewaan apalagi saat terjadinya PSU ini. Faktor pendukung dan 

penghambat kuncinya ada pada pengawasan, jika pengawasan kuat maka 

kecurangan – kecurangan akan sulit terjadi dan kurang ketatnya 

pengawasan. 

12. Responden 

a. Nama inisial : A S
166

 

b. Pendapat AS memilih dengan pilihan yang sama karena yakin dengan 

pilihan yang bisa membawa ke suksesan banua. Faktor pendukung dan 

penghambat agar waktu pemilihan menjadi hari nasional  dan timses 

yang bekerja tidak sesuai arahan namun atasan maupun dari segi 

pengamanan tidak menindak tegas sehingga suara tidak murni. 

TABEL 4. 12  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN PENDIDIK 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 11 Orang 

2 Visi Misi - 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 1 Orang 
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4. 13 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  9 Orang 

2 Sosialisasi yang maksimal - 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 1 Orang 

4 Faktor waktu dan tempat 2 Orang 

5 Tidak berani berkomentar - 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 8 

2 Faktor waktu 2 

3 Faktor pelanggaran  - 

4 Faktor stigma politik yang buruk 2 

5 Tidak berani berkomentar - 

 

g) Pedagang 

1. Responden  

a. Nama inisial : R
167

 

b. Pendapat  R tidak ikut memilih karena pemilihan itu tidak 

menguntungkan. Faktor pendukung dan penghambat tidak mengetahui. 

2. Responden  

a. Nama inisial : S
168
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b. Pendapat S tidak memilih karena seumuran sampai sekarang pernah 

memilih hanya satu kali. Faktor pendukung dan penghambat tidak 

mengetahui. 

3. Responden  

a. Nama inisial  : D
169

 

b. Pendapat  D memilih dan pilihan yang sama karena kewajiban warga 

negara. Faktor pendukung dan penghambat tidak ada pelanggaran dan 

karena permainan uang. 

4. Responden 

a. Nama inisial : F
170

 

b. Pendapat  F tidak memilih kena kata beliau saya tidak akan memilih 

sampai kapanpun. Faktor pendukung dan penghambat masyarakat harus 

di utamakan tidak hanya penjabat aja yang di utamakan dan peranan uang 

terlalu banyak. 

5. Responden 

a. Nama inisial  : F S
171

 

b. Pendapat  FS tidak ikut memilih karena sedang tidak di rumah. Faktor 

pendukung dan penghambat peraturan yang ada sudah bagus untuk 

dijalankan dan ada kecurangan. 

6. Responden 

a. Nama inisial : R I I
172
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b. Pendapat RII memilih dan pilihan yang berbeda karena ingin memilih 

pemimpin yang tidak melakukan kecurangan. Faktor pendukung dan 

penghambat lebih di tingkatkan lagi sosialisasi terhadap partisipasi 

pemilih dan tidak ada  sosialisasi. 

7. Responden 

a. Nama inisial : Q
173

 

b. Pendapat Q memilih dengan pilihan sebelumnya karena di suruh ketua 

Rt. Faktor pendukung dan penghambat tidak mengetahui 

8. Responden 

a. Nama inisial : R  
174

 

b. Pendapat  R memilih dengan pilihan yang sama karena di suruh ketua 

RT. Faktor pendukung dan penghambat tidak ada komentar 

9. Responden 

a. Nama inisial : R
175

 

b. Pendapat R memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang bijak sana. Faktor pendukung dan penghambat agar saat 

pemilihan petugas melayani masyarakat dengan baik dan jika perlu 

memberikan nasi kotak  atau  roti agar para pemilih yang menunggu 

atrian bisa sambil menikmati jamuan yg di sediakan panitia dengan uang 

resmi dan tidak mengetahui. 

10. Responden 

a. Nama inisial : T 
176
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b. Pendapat T memilih dengan pilihan yang sama karena adanya ajakan dari 

panitia pemungutan suara dan RT serta kesadaran masyarakat masing-

masing untuk memilih. Faktor pendukung dan penghambat tidak 

mengetahui. 

11. Responden 

a. Nama inisial : M U
177

 

b. Pendapat  MU memilih dengan pilihan yang sama karena adanya 

undangan surat memilih dari Rt. Faktor pendukung dan penghambat 

tidak mengetahui. 

12. Responden 

a. Nama inisial : R M
178

 

b. Pendapat  RM tidak ikut memilih karena sibuk. Faktor pendukung dan 

penghambat memilih bisa ditempat ketua RT masing-masing   suaranya. 

Dan jarak TPS yang jauh. 

13. Responden 

a. Nama Inisial : Y H
179

 

b. Pendapat  YH memilih dengan pilihan yang sama karena partisipasi  Rt. 

terhadap warga nya. Faktor pendukung dan penghambat agar ada 

makanan saat memilih yang di sediakan oleh pemerintah dan banyak 

antrian. 

14. Responden 
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a. Nama Inisial : M W
180

 

b. Pendapat  MW tidak memilih karena tidak mendapat undangan memilih. 

Dan undangan pemilihan lebih banyak lagi. Faktor pendukung adanya 

undangan PSU dan penghambat tidak ada undangan untuk memilih. 

15. Responden 

a. Nama Inisial : S A
181

 

b. Pendapat SA tidak memilih karena berdagang dan agar ada uang kasih 

sayang agar pengganti tidak berjualan. Faktor pendukung dan 

penghambat minim nya ganti kerugian jika tidak berjualan. 

16. Responden 

a. Nama Inisial : FM
182

 

b. Pendapat FM memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang bisa membangun banua menjadi modern. Faktor 

pendukung dan penghambat agar pemilu kedepan ada inovasi yang lebih 

baru yang dapat memudahkan masyarakat khususnya masyrakat yang 

tidak memiliki transportasi darat dan jauhnya tempat TPS. 

17. Responden 

a. Nama Inisial : T
183

 

b. Pendapat T memilih dengan pilihan yang sama karena ada himbauan dari 

Rt. Faktor pendukung dan penghambat hendaknya pemilih mendapatkan 
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imbalan seperti kue saat di TPS agar betah dan tidak sumpek sehingga 

menarik minat pemilih dan memilih hanya dapat cape. 

18. Responden 

a. Nama inisial : M L
184

 

b. Pendapat ML memilih dengan pilihan yang berbeda karena iseng saja 

barang kali pilihan tersebut ber efek untuk kalsel. Faktor pendukung dan 

penghambat hendaknya ada hiburan di TPS seperti musik dan TPS tidak 

nyaman. 

19. Responden    

a. Nama inisial : M S
185

 

b. Pendapat MS tidak memilih karena saat datang ke TPS lupa membawa 

undangan sehingga ditahan oleh petugas di minta untuk mengambil saya 

pun tidak jadi memilih. Faktor pendukung dan penghambat urusan 

administratif agar lebih di simpel kan dan urusan administratif sulit. 

20. Responden 

a. Nama inisial : E L
186

 

b. Pendapat  EL tidak ikut memilih karena ingin menghindari kerumunan. 

Faktor pendukung dan penghambat diperketat prokes dengan menambah 

petugas khusus protokol dan prokes lemah. 

21. Responden 

a. Nama inisial : F L
187
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b. Pendapat  FL tidak memilih karena bekerja. Faktor pendukung dan 

penghambat saat PSU hari kerja diliburkan dan hari kerja. 

22. Responden 

a. Nama inisial : R
188

 

b. Pendapat R ikut memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti 

hati nurani. Faktor pendukung dan penghambat udah bagus pertahankan 

dan tidak mengetahui 

23. Responden 

a. Nama inisial  : E T
189

 

b. Pendapat ET memilih dengan pilihan yang sama karena memang ingin 

memilih saja. Faktor pendukung dan penghambat  TPS di tempat tertutup 

agar bisa menggunakan AC dan TPS panas. 

24. Responden 

a. Nama inisial  : A A
190

 

b. Pendapat  AA memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baik. Faktor pendukung dan penghambat tempat TPS 

bersih.dan tempat TPS banyak sampah. 

25. Responden 

a. Nama inisial  : W A
191
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b. Pendapat  WA memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti hati 

nurani. Faktor pendukung dan penghambat petugas KPPS harus ramah 

dan petugas KPPS tidak ramah. 

26. Responden 

a. Nama inisial  : A R
192

 

b. Pendapat AR memilih dengan pilihan yang sama karena saya yakin 

dengan pirasat saya dengan calon kandidat. Faktor pendukung dan 

penghambat perbanyak sosialisasi dan banyak masyarakat yang acuh. 

27. Responden 

a. Nama inisial  : S A S
193

 

b. Pendapat  SAS tidak memilih karena jika memilih tidak mendapat kan 

apa-apa. Faktor pendukung dan penghambat pemilih bisa mendapat 

hadiah ketika memberikan suara dan kartu undangan kertas mudah hilang 

dan sobek. 

28. Responden 

a. Nama inisial  : A R
194

 

b. Pendapat  AR tidak memilih karena tidak mendapat kabar tentang 

pemilihan. Faktor pendukung dan penghambat kabar tentang pemilihan 

lebih di sebarlagi dan tidak mengetahui jadwal pemilihan. 

29. Responden 

a. Nama inisial  : H
195
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b. Pendapat  H memilih dengan pemilihan yang sama karena di tempat saya 

termasuk wilayah pemungutan suara ulang Faktor pendukung dan 

penghambat tidak tahu. 

30. Responden 

a. Nama inisial  : T H
196

 

b. Pendapat TH memilih dengan pilihan yang sama karena mengisi suara. 

Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi yang banyak dan ketua RT 

juga mensosialisasikan dan minimnya sosialisasi di desa. 

31. Responden 

a. Nama inisial  : M S
197

 

b. Pendapat MS memilih dengan pilihan yang berbeda karena harapan 

perubahan ada pada hak pilih suara masyarakat maka pilih dengan bijak. 

Faktor pendukung dan penghambat kasus money politic di tindak dengan 

tegas sehingga bisa menimbulkan  efek jera dan money politic di abaikan 

dan dibiarkan. 

32. Responden 

a. Nama inisial  : D H
198

 

b. Pendapat DH tidak memilih karena sedang tidak di rumah. Faktor 

pendukung dan penghambat pengawasan yang jujur dan panitia 

pelaksananya ber intergritas dan pengawasan yang tidak jujur. 

33. Responden 

a. Nama inisial  : J
199
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b. Pendapat  J kut memilih dengan pilihan yang berbeda karena adanya 

termasuk wilayah di adakannya PSU. Faktor pendukung dan penghambat 

timses yang amanah dan timses yang main curang dengan politik praktis 

34. Responden 

a. Nama inisial  : M Z
200

 

b. Pendapat MZ memilih dengan pilihan yang sama karena ada kertas 

undangan memilih. Faktor pendukung dan penghambat agar lebih di 

tingkatkan pengaman dan pengawalan di TPS dan tidak ada pengawalan 

mengamankan TPS. 

35. Responden 

a. Nama inisial  : E
201

 

b. Pendapat  E tidak memilih karena ada yang lebih penting daripada 

memilih. Faktor pendukung dan penghambat agar kedepannya ada jadwal 

memilih sehingga datang tidak mengantri lagi dan banyak antrian sangat 

membuang waktu. 

36. Responden 

a. Nama inisial : Z
202

 

b. Pendapat Z memilih dengan pilihan yang berbeda karena banyak kabar 

yang beredar sehingga hati saya terbawa kabar tidak jelas. Faktor 

pendukung dan penghambat jangan banyak kabar yang tidak jelas 

beredar di masyarakat dan kabar hoax. 
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37. Responden 

a. Nama inisial : R
203

 

b. Pendapat R memilih dengan pilihan yang sama karena tidak mau berganti 

gubernur. Faktor pendukung dan penghambat  lebih di perbanyak lagi 

TPS sehingga tidak ngantri lama dan TPS yang bau. 

38. Responden 

a. Nama inisial   : N A
204

 

b. Pendapat NA memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang bisa membawa desa lebih maju lagi Faktor pendukung 

dan penghambat agar timses jangan tegiur dengan uang. Dan timses yang 

teperdaya dengan uang. 

39. Responden 

a. Nama inisial  : U A
205

 

b. Pendapat UA memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baik. Faktor pendukung dan penghambat gar lebih di 

ingatkan lagi bahaya money politik. Dan sosialisasi yang kurang 

sehingga masyarakat yang tidak memilih merasa biasa-biasa saja padahal 

satu suara penentu pemimpin ke depan. 

40. Responden 

a. Nama inisial  : F A
206
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b. Pendapat FA ,memilih dengan pilihan yang sama karena di tempat saya 

di suruh memilih lagi. Faktor pendukung dan penghambat masyarakat 

menjaga keamanan di desanya masing – masing dan masyarakat tidak 

peduli dengan pemungutan suara ulang. 

41. Responden 

a. Nama inisial : D S R
207

 

b. Pendapat DSR ikut memilih dengan pilihan yang sama karena 

pemerintahan yang saat ini sudah baik. Faktor pendukung dan 

penghambat agar jangan sampai timses membeli hak pilih masyarakat 

dan timsis yang mencari hak pilih dengan sasaran Orang yang 

mengabaikan pemilihan ulang  atau  PSU. 

42. Responden 

a. Nama inisial : R
208

 

b. Pendapat R Memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti hati 

nurani saya. Kepanitiaan harus benar benar siap dalam 

menyelenggarakan PSU dan ketidak siapan panitia dalam melaksanakan 

PSU. 

43. Responden 

a. Nama inisial : S R
209

 

b. Pendapat SR tidak memilih karena tidak mendapat undangan memilih. 

Agar undangan pemilihan lebih di perbanyak sehingga undangan 
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kebagian ke semua warga yang berhak memilih dan minimnya kertas 

undangan memilih. 

44. Responden 

a. Nama inisial : M F
210

 

b. Pendapat MF memilih dengan pilihan yang sama karena mendapat 

undangan memilih. Faktor pendukung dan penghambat Agar KPPS lebih 

teliti lagi dalam menghitung suara KPPS yang tidak teliti. 

45. Responden 

a. Nama inisial : S N S
211

 

b. Pendapat SNS memilih dengan pilihan yang sama kerena menggunakan 

hak pilih dan ingin memilih pemimpin yang bisa mambawa ke suksesan. 

Jangan lagi kesalahan untuk penyelenggara PSU dan  banyak nya 

kesalahan. 

46. Responden 

a. Nama inisial : S
212

 

b. Pendapat S tidak memilih karena tidak mendapat dangan sehingga pergi 

bekerja mencari nafkah. Faktor pendukung dan penghambat agar ada lagi 

lembaga yang menangani politik praktis dan ada nya timses yang 

membagi uang. 

47. Responden 

a. Nama inisial : H A
213
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b. Pendapat HA memilih dengan pilihan yang sama karena kemauan saya 

sendiri. Faktor pendukung dan penghambat agar paslon yang maju bisa 

menguasai bahasa arab dan tidak tahu. 

48. Responden 

a. Nama inisial : R
214

 

b. Pendapat R tidak memilih karena pulang kampung. Faktor pendukung 

dan penghambat pemilihan secara online dan jarak, pekerjaan dan cuaca 

tak menentu. 

49. Responden 

a. Nama inisial : M D
215

 

b. Pendapat MD tidak ikut karena sibuk berdagang. Faktor pendukung dan 

penghambat para pedagang didatangi ke tempat oleh petugas dan petugas 

diberi honor lebih dan sulitnya meluangkan waktu se mentara keadaan 

seperti ini aja bahkan harga terus naik 

50. Responden 

a) Nama inisial : S
216

 

b) Pendapat S ikut memilih dengan pilihan sama Faktor pendukung dan 

penghambat dilaksanakan bertahap dengan beberapa hari dan satu hari 

terlalu singkat. 

51. Responden 

a) Nama inisial : M
217
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b) Pendapat M ikut memilih dengan pilihan yang sama. Faktor pendukung 

dan penghambat lebih ketat pengawasan dan pengawasan sangat longgar 

sehingga mudah terjadi kecurangan. 

52. Responden 

a. Nama inisial : K
218

 

b. Pendapat K ikut memilih dengan pilihan yang sama. Faktor pendukung 

dan penghambat sistem sekarang sudah bagus hanya prakteknya tidak 

sesuai dan tidak tahu. 

53. Responden 

a. Nama inisial  : A
219

 

b. Pendapat A memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan hati. 

Faktor pendukung dan penghambat agar bawaslu lebih mengawasi 

pemilu dan laporan masyarakat yang tidak membawa bukti di abaikan. 

54. Responden 

a. Nama inisial  : S S
220

 

b. Pendapat SS ikut memilih dengan pilihan yg berbeda karena ragu dengan 

pilihan sebelumnya. Faktor pendukung dan penghambat perhitungan 

cepat ditiadakan dan hitung cepat membuat ribut. 

55. Responden 

a. Nama inisial  : M D A
221
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b. Pendapat MDA ikut memilih dengan pilihan sama. Faktor pendukung 

dan penghambat tanyakan pada Orang berdasi dan no komen. 

TABEL 4. 14  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN PEDAGANG 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 35 Orang 

2 Visi Misi - 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 19 Orang 

 

4. 15 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  28 Orang 

2 Sosialisasi yang maksimal  6 Orang 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 11 Orang 

4 Faktor waktu dan tempat 6 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 3 Orang 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 26 Orang 

2 Faktor waktu 10 Orang 

3 Faktor pelanggaran  - 

4 Faktor stigma politik yang buruk 7 Orang 
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5 Tidak berani berkomentar 11 Orang 

 

h) Jenis Pekerjaan Petani 

1. Responden 

a. Nama inisial  : M B
222

 

b. Pendapat MB ikut memilih dengan pilihan yang berbeda karena perlu 

pemimpin yang bisa membuat kalimantan lebih maju dan makmur. 

Faktor pendukung dan penghambat melalui hak pilih bisa memilih 

pemimpin yang bisa membawa keadaan lebih baik. mengetahui pilihan 

awal tidak sesuai harapan dan setelah diadakannya PSU ini terindikasi 

hal-hal yang tidak baik sehingga memilih untuk pilihan yang berbeda dan 

TPS yang jauh dengan rumah. 

2. Responden 

a. Nama inisial  : M. Y
223

 

b. Pendapat  MY tidak memilih karena ada kesibukan. Faktor pendukung 

dan penghambat  agar petugas lebih di sosialisasikan lagi pentingnya 

untuk memilih dan tidak timbul kesadaran untuk memilih. 

3. Responden 

a. Nama inisial  : D A
224
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b. Pendapat  DA tidak memilih karena pergi untuk mencari nafkah. Faktor 

pendukung dan penghambat  agar ada yang mendatangi kerumah 

sehingga saya mudah memilih dan tempat TPS jauh. 

4. Responden 

a. Nama inisial : B P
225

 

b. Pendapat BP tidak memilih karena tidak mengetahui diadakannya PSU. 

Faktor pendukung dan penghambat dengan ketua RT berperan aktif agar 

hak pilih warganya benar-benar di gunakan dan banyaknya hak pilih 

yang tidak digunakan. 

5. Responden 

a. Nama inisial  : E S
226

 

b. Pendapat ER tidak memilih karena lelah. Faktor pendukung dan 

penghambat agar petugas yang mengamankan pegawai negeri sipil sesuai 

dengan bidang nya dan diduga adanya terjadi kecurangan. 

6. Responden 

a. Nama inisial  : S
227

 

1) Pendapat S tidak memilih karena bertanam. Faktor pendukung dan 

penghambat agar lebih dipelajari lagi tentang pemilihan sehingga  

tidak ada kesalahan lagi kedepannya dan minimnya pengalaman 

kerja. 

7. Responden 

a. Nama inisial  : H S
228
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b. Pendapat H tidak memilih karena tidak percaya sama piolitik. Faktor 

pendukung dan penghambat adanya terdapat  kecurangan dan tidak 

adanya kecurangan. 

8. Responden 

a. Nama inisial : S
229

 

b. Pendapat S memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang  mau menerima masukan dan kritik demi kebaikan 

bersama. Faktor pendukung dan penghambat agar sosialisasi lebih di 

tekankan lagi ke semua kalangan sehingga menumbuhkan minat warga 

terhadap partisipasi memilih dan tidak adanya sosialisasasi. 

9. Responden 

a. Nama inisial  : M I
230

 

b. Pendapat MI tidak memilih karena tidak ada minat. Faktor pendukung 

dan penghambat minimnya informasi terhadap PSU. 

10. Responden 

a. Nama inisial  : A Y
231

 

b. Pendapat AY tidak memilih karena pemilihan tidak penting. Faktor 

pendukung dan penghambat di perbanyak  banyak lagi petugas yang 

profesional agar meminimalisir adanya kecurangan dan petugas seadanya 

saja. 

11. Responden 
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a. Nama inisial  : Y I
232

 

b. Pendapat Y tidak memilih karena tidak mengetahui adanya PSU. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak mengetahui dan enggan memberikan 

informasi. 

12. Responden 

a. Nama inisial  : K
233

 

b. Pendapat  K tidak memilih karena pemilihan itu tidak penting. Faktor 

pendukung dan penghambat lebih di sosialisasikan dan tidak mengetahui. 

13. Responden 

a. Nama inisial   : S S
234

 

b. Pendapat SS tidak memilih karena mencari nafkah. Faktor pendukung 

dan penghambat adanya uang kasih sayang dari negara jika memilih dan 

adanya laporan salah satu paslon. 

14. Responden 

a. Nama Inisial : A R
235

 

b. Pendapat AR tidak memilih karena takut corona. Faktor pendukung dan 

penghambat pemilihan bisa di TPS mana saja dan info ke pasar-pasar dan 

waktunya tidak bisa di tunda. 

15. Responden 

a. Nama inisial : N A T
236
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b. Pendapat NAT tidak memilih karena memanen padi. Faktor pendukung 

dan penghambat sudah bagus saja lebih baik lagi harga pupuk disubsidi. 

Dan bantuan dari pemerintah minim ke petani desa namun sebenarnya 

kami juga ikut memilih. 

16. Responden 

a. Nama inisial   : S
237

 

b. Pendapat S tidak ikut memilih karena baru mengetahui di adakan nya 

PSU. Faktor pendukung dan penghambat bantuan kampanye merata dan 

bantuan kampanye di ambil timses untuk pribadi. 

17. Responden 

a. Nama inisial : A M N
238

 

b. Pendapat AMN tidak memilih karena pergi memancing. Faktor 

pendukung dan penghambat bantuan tersalur adil dan calon terpilih agar 

ingat janjinya. 

18. Responden  

a. Nama inisial : Y S
239

 

b. Pendapat YS tidak memilih karena kurang berminat memilih. Faktor 

pendukung dan penghambat lebih di sosialisasi kan lagi pentingnya 

memilih dan tidak mengetahui. 

19.  Responden  

a. Nama inisial : A A A
240
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b. Pendapat AAA memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai 

masyarakat yang peduli terhadap pemimpin. Faktor pendukung dan 

penghambat mematuhi himbauan dari panitia pemilu. tidak mematuhi 

sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. 

20. Responden 

a. Nama inisial : N A
241

 

b. Pendapat  NA tidak memilih karena tidak ada minat dan sibuk di ladang. 

Faktor pendukung dan penghambat tempat pelaksanaan lebih nyaman, 

TPS tidak jauh dan TPS yang jauh. 

21. Responden 

a. Nama inisial : M
242

 

b. Pendapat M tidak memilih karena hilangnya kepercayaan terhadap 

paslon. Faktor pendukung dan penghambar lebih banyak undangan 

memilih dan tidak ada undangan memilih sehingga warga terabaikan. 

22. Responden 

a. Nama inisial : M S
243

 

b. Pendapat MS tidak memilih karena sedang di kebun. Faktor pendukung 

dan penghambat ketua RT peduli dan mensosialisasikan terhadap warga 

nya dan  kecurangan seperti membuka kotak suara tidak sesuai dengan 

waktu nya. 

23. Responden 

a. Nama  inisial : S R
244
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b. Pendapat : 

1) Tidak memilih karena tidak ada waktu untuk memilih ke tempat 

langsung. Faktor pendukung dan penghambat gar kampanye sesuai 

aturan dan kampanye yang melanggar aturan. 

TABEL 4. 16  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN PETANI 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 3 Orang 

2 Visi Misi - 

3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 20 Orang 

 

4. 17 SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  8 Orang 

2 Sosialisasi yang maksimal 8 Orang 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 3 Orang 

4 Faktor waktu dan tempat 3 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 1 Orang 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 11 Orang 
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2 Faktor waktu 3 Orang 

3 Faktor pelanggaran  1 Orang 

4 Faktor stigma politik yang buruk 5 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 3 Orang 

 

i) Jenis pekerjaan Pelajar atau Mahasiswa 

1. Responden  

a. Nama inisial : H K 

b. Pendapat HK tidak ikut memilih dalam PSU di karenakan ada kesibukan 

dan tidak terlalu antusias dalam PSU kali ini responden merasa tidak 

terlalu penting mengikuti PSU karena dampak dari PSU sendiri tidak 

terlalu terasa bagi diri responden sendiri. Faktor pendukung dan 

penghambat responden mengatakan sangat baik, diharapkan kepada 

calgub mengambil hati rakyat dengan baik. Dan bisa menghasilkan hasil 

yang lebih adil dan sesuai dengan pilihan rakyat dan  PSU diadakan 

karena adanya naik banding dan sengketa Paslon satu dan paslon dua 

yang dinilai tidak sah sehingga harus diulang. 

2. Responden  

a. Nama Inisial : P A 

b. Pendapat : 

1) Responden PA mengatakan beliau  tidak memilih dalam PSU 

dikarenakan membuang waktu dan tenaga serta materi. Faktor 

pendukung dan penghambat  PSU harus dilaksanakan oleh Orang 
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yang jujur dan seadil-adilnya  dengan transparan yang jelas tanpa 

manipulasi dan menurut responden PSU dikarenakan karena ada nya 

dugaan kecurangan. 

3. Responden  

a. Nama inisial  : M A
245

 

b. Pendapat  MA ikut memilih dengan pilihan yang sama dalam PSU 

dikarenakan ingin mempertahankan hak pilih agar tetap sesuai dengan 

hati nurani. Faktor pendukung dan penghambat diharapkan kepada semua 

kalangan agar sadar untuk memaksimalkan hak pilih dan berusaha selalu 

berlaku adil dan politik praktis dan para oknum di dalam tidak jujur. 

4. Responden  

a. Nama Inisial   : B S
246

 

b. Pendapat  BS mengatakan beliau ikut memilih dengan pilihan yang sama 

dalam PSU dikarenakan satu suara menentukan nasib masa depan. Faktor 

pendukung dan penghambat lebih giatkan kampanye edukasi dan sulit 

nya dihilangkan politik praktis karena menjadi komoditas. 

5. Responden  

a. Nama inisial  : F 
247

 

b. Pendapat F mengatakan beliau ikut memilih dengan pilihan yang sama 

dalam PSU karena menggunakan hak pilih nya. Faktor pendukung dan 

penghambat PSU harusnya terawasi dan pelaksanaannya di harapkan 
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mempunyai integritas tinggi dan nilai kejujuran dan  mengetahui karena 

ada nya terjadi kecurangan di TPS. 

6. Responden  

a. Nama inisal  : N
248

 

b. Pendapat  N memilih dengan pilihan yang sama karena demi kepentingan 

bersama. Faktor pendukung dan penghambat panitia pemilu lebih 

menerapkan lagi integritas dan adanya politik uang di pedesaan. 

7. Responden  

a. Nama inisial  : E I
249

 

b. Pendapat EI memilih dengan pilihan yang tidak berbeda karna saya 

memiliki harapan bahwa Kalsel akan baik selama pemimpin nya amanah. 

Faktor pendukung dan penghambat panitia lebih amanah lagi dan berikan 

sanksi yang lebih berat saat melihat kecurangan yang di lakukan dan 

terjadi kecurangan di sebagian TPS. 

8. Responden  

a. Nama inisial  : A H
250

 

b. Pendapat AH ikut memilih dengan pilihan yang sama karena sesuai 

pandangan merasa yakin dengan pilihan. Faktor pendukung dan 

penghambat lebih ketat pengawasan dan pengawasan yang lunggar dan 

tidak disiplin waktu. 

9. Responden   
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a. Nama inisial   : W
251

 

b. Pendapat W tidak ikut memilih karena tidak berminat untung memilih 

dan tidak percaya sama janji manis calgub. Faktor pendukung dan 

penghambat tidak adanya kecurangan dan politik praktis berupa bantuan 

kemasyarakatan di bidang keagamaan.  

10. Responden  

a. Nama inisial : F
252

 

b. Pendapat F ikut karena mentaati peraturan pemerintah faktor pendukung 

dan penghambat tergantung bagaimana pelaksanaannya dan 

laksanakanlah dengan jujur & objektif. 

11. Responden  

a. Nama inisial  : M S
253

 

b. Pendapat MS ikut memilih, karena menentukan tonggak kepemimpinan 

kedepannya. Faktor pendukung dan penghambat Efektif mendapatkan 

kepemimpinan yang demokratis kembali dan dilaksanakan dengan low 

budget saja, karena terlalu banyak dana yang digunakan 

12. Responden  

a. Nama inisial  : M. S
254

 

b. Pendapat MS ikut memilih, karena sebagai warga negara yang baik. 

Faktor pendukung dan penghambat Psu ini sangat membantu karena, yg 

sebelum nya golput bisa nyoblos lagi dan ada kecurangan. 
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13. Responden  

a. Nama inisial  : N A S
255

 

b. Pendapat NAS ikut memilih karena, mematuhi perintah dan peraturan. 

Faktor pendukung dan penghambat agar tidak menimbulkan pertikayan 

antara pendukung satu dan dua dan aagar menjadi catatan yang penting di 

desa sehingga kedepannya tidak terulang lagi. 

14. Responden  

a. Nama inisial   : S R
256

 

b. Pendapat SR memilih karena, disuruh memilih ualang lagi. Faktor 

pendukung dan penghambat untuk memperoleh pemimpin yang benar-

benar pilihan rakyat dan agar bisa  dijadikan bahan evaluasi sehingga 

pemilihan yang akan datang tidak terulang lagi. 

15. Responden  

a. Nama inisial : A H
257

 

b. Pendapat AH memilih karena ingin memilih pemimpin yang jujur dan 

bisa membenahi desa. Faktor pendukung dan penghambat bisa mencari 

suara yang benar benar murni pilihan rakyat dan memilih Orang yang 

profesional dalam menjalan kan tugas. 

16. Responden  

a. Nama inisial  : R M N
258
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b. Pendapat RMN tidak memilih karena ada acara keluarga yang tidak bisa 

ditinggal kan. Faktor pendukung dan penghambat keamanan lebih di 

tingkatkan lagi dan kurang efektif karena jika pemikiran nya sempit 

mudah terhasut oleh Orang pendukung salah satu tim sukses. 

17. Responden  

a. Nama inisial  : N M
259

 

b. Pendapat NM memilih karena mau memilih pemimpin yang benar benar 

perhatian sama rakyat nya. Faktor pendukung dan penghambat keamanan 

lebih di tingkatkan lagi dan PSU membuang waktu saja 

18. Responden  

a. Nama inisial : F
260

 

b. Pendapat F ikut memilih karena  mempertahankan pilihan. Faktor 

pendukung dan penghambat para calgub terpilih agar tidak bermain 

curang dan mengeluarkan uang habis habisan alias money politik. 

19. Responden  

a. Nama inisial  : N
261

 

b. Pendapat N tidak ikut memilih karena pergi rumah keluarga Faktor 

pendukung dan penghambat pengawan dari bawaslu agar lebih ketat dan 

banyaknya kampanye terselubung. 

20. Responden  

a. Nama inisial  : M
262
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b. Pendapat tidak memilih karena ada keperluan mendesak. Faktor 

pendukung dan penghambat agar di tingkat kan lagi pengamanan dan 

keamanan  di setiap TPS dan kurangnya sosialisasi. 

21. Responden  

a. Nama inisial  : H
263

 

b. Pendapat H memilih dan pilihan tidak berbeda dengan sebelumnya 

karena mau mencari pemimpin yang adil dan jujur. Faktor pendukung 

dan penghambat dilakukan secara online namun dilakukan dengan 

keamanan yang sangat ketat sehingga sulit untuk di manipulasi serta 

hemat biya dan menggunakan kotak suara kertas sehingga sangat rentan 

kecurangan. 

22. Responden  

a. Nama inisal  : N A M
264

 

b. Pendapat NAM ikut memilih karena sebagai warga negara yang baik dan 

pilihan beliau berbeda karena banyak melihat stiker paslon. Faktor 

pendukung dan penghambat kejujuran dan banyak berita hoax 

23. Responden  

a. Nama inisial  : N
265

 

b. Pendapat N memilih karena mau memilih pemimpin yang meng 

sejahterakan rakyat dan pilihan beliau berbeda karena mengetahui hasil 

                                                                                                                                                               
262

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  15.10 tanggal 9-2-2022 
263

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 15.20 tanggal 9-2-2022 
264

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  8.30 tanggal 10-2-2022 
265

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  8.40 tanggal 10-2-2022 



128 
 

 
 

pemilihan yang pertama. Faktor pendukung dan penghambat tidak golpot 

dan hujan. 

24. Responden  

a. Nama inisial  : N A M
266

 

b. Pendapat NAM memilih dengan pilihan yang sama karena ingin memilih 

pemimpin yang jujur dan amanah. Faktor pendukung dan penghambat 

tidak ada kecurangan dan banyak kecurangan. 

25. Responden  

a. Nama inisial  : R D
267

 

b. Pendapat RD memilih dengan pilihan yang sama karena melihat visi dan 

misi  salah satu paslon yang membuat hati beliau yakin. Faktor 

pendukung dan penghambat KPU harus lebih jeli lagi menyeleksi 

anggota KPPS sehingga dapat meminimalisir dari kesalahannya TPS 

tidak sesui prosedur. 

26. Responden  

a. Nama inisial  : F
268

 

b. Pendapat F memilih dengan pilihan yang berbeda, karena ingin memilih 

pemimpin yang dapat membawa kemajuan. Faktor pendukung dan 

penghambat jangan sampai terdoktrin untuk melakukan kecurangan serta 

Orang-Orang yang melaksanakan psu ulang juga diharapkan Jangan mau 

termakan oleh pemberian pemberian dari Orang yang mencalon tersebut 
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sehingga Pemilu dapat dilaksanakan dengan jujur adil dan terealisasikan 

dengan baik serta diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yg baik pula 

dan PSU membingungkan masyarakat dan membuang waktu dan uang. 

27. Responden  

a. Nama  inisial  : M R
269

 

b. Pendapat  MR memilih dengn pilihan yang berbeda karena satu suara 

saja menentukan masa depan  banua ke depannya. Faktor pendukung dan 

penghambat waktu pelaksanaan tidak molor dan lebih teliti lagi soalnya 

inikan pemungutan ulang jadi kalo bisa diusut Orang-Orang yang 

mencoba main curang seperti yg memberikan serangan fajar dan lain-

lain. 

28. Responden  

a. Nama inisial  : A
270

 

b. Pendapat  A tidak ikut karena tidak berada dirumah ada yang di urus. 

Faktor pendukung dan penghambat bawaslu berbaur bersama  

masyarakat agar mudah melapor sesuai fakta dilapangan dan banjir. 

29. Responden  

a. Nama   : S
271

 

b. Pendapat S memilih denga pilihan yang sama karena suara kita sangat 

penting untuk memilih pemimpin. Faktor pendukung dan penghambat di 
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perketat lagi penjagaan saat perhitungan suara dan adanya laporan 

kecurangan. 

30. Responden  

a. Nama inisial  : A
272

 

b. Pendapat A memilih dengan pilihan yang sama karena panitia 

pemungutan suara ulang lebih transparan lagi sama masyarakat agar 

dapat menghindarkan suara rakyat dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

Faktor pendukung dan penghambat  dan ditingkatkan lagi koordinasi  

menjaga keamanan suara sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman.  

31. Responden  

a. Nama inisial  : A
273

 

b. Pendapat A kut memilih dengan pilihan yang sama, karena sebagai waraa 

negara yang baik. Faktor pendukung dan penghambat sebaik nya pemilu 

diadakan dengan sebaik mungkin agar tidak ada lagi PSU dan tidak 

berani memberikan jawaban terkait PSU. 

32. Responden  

a. Nama inisial   : H
274

 

b. Pendapat  H memilih dengan pilihan yang sama karena, menjadi bagian 

dari panitia pemungutan suara ulang dan menggunakan hak pilih saya. 

Faktor pendukung dan penghambat dapat meminimalisir pada pemilu  

sebelumnya dari kecurangan yang berkepentingan dan lebih ditingkatkan 
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lagi kejujuran dan jangan mudah terhasut dengan iming-iming diberikan 

hadiah. 

33. Responden  

a. Nama inisial  : A R
275

 

b. Pendapat AR memilih dengan pilihan yang sama karena merasa sangat 

yakin dengan pilihannya sehingga ingin mempertahankannya. Faktor 

pendukung dan penghambat bekerja profesional seperti KPU dan 

Bawaslu dan maraknya politik praktis. 

34. Responden  

a. Nama inisial  : L
276

 

b. Pendapat L tidak ikut memilih karena sudah kecewa dengan hasil 

sebelumnya Faktor pendukung dan penghambat tidak perlu di adakannya 

PSU dan enggan di adakannya PSU makin banyak peluang kecurangan 

yang lebih besar PSU bukanlah sebuah solusi. 

35. Responden  

a. Nama inisial  : D K
277

 

b. Pendapat DK memilih dengan pilihan yang sama karena pilihan hati. 

Faktor pendukung dan penghambat banyak pengamanan di setiap TPS 

dan banyak money politik 

36. Responden  

a. Nama inisial  : S
278
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b. Pendapat  S tidak memilih karena tidak ada di kampung Faktor 

pendukung dan penghambat  panitia harus tegas jika terdapat kesalahan 

dan tidak menganggap pemilihan penting. 

37. Responden  

a. Nama inisial : H
279

 

b. Pendapat H tidak memilih karena sibuk bekerja. Faktor pendukung dan 

penghambat tepat waktu dan pencitraan  

38. Responden  

a. Nama inisial  : B
280

 

b. Pendapat B memilih karena mendapat bantuan dana untuk kegiatan 

penganten, kematian acara di mesjid dan pilihan beliau sama. Faktor 

pendukung dan penghambat  mematuhi protokol covid dan hujan. 

39. Responden  

a. Nama inisial  : M A S
281

 

b. Pendapat MAS memilih, namun pada pemilihan sebelumnya tidak 

memilih karena ada kesibukan. Faktor pendukung dan penghambat  

semuanya tergantung pada kejujuran calon dan timses dalam bekerja dan 

berkampanye dan sudah ada kompetisi yang tidak adil dan penuh 

kecurangan antar calon sehingga banyak menimbulkan penghambat 

dalam efektifnya sebuah pemilu. 

40. Responden  
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a. Nama inisial  : H
282

 

b. Pendapat  H tidak memilih. Faktor pendukung dan penghambat lebih 

merata undangan PSU dan PSU hanya buang-buang waktu dan dana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

41. Responden  

a. Nama inisial  : R
283

 

b. Pendapat R memilih dengan pilihan yang sama kerena mengisi hak suara. 

Faktor pendukung dan penghambat penjaga annya di ketatkan dan 

mematuhi protokol kesehatan dan banjir. 

42. Responden  

a. Nama inisial  : R
284

 

b. Pendapat R tidak memilih karena bingung tidak mengetahui Visi dan 

Misi kandidat. Faktor pendukung dan penghambat agar di berikan sanksi 

secara hukum dan langsung di tegur dan karena banyak kecurangan 

seperti kampanye terselubung. 

43. Responden  

a. Nama inisial  : N
285

 

b. Pendapat N memilih dengan pilihan yang sama, karena ingin taat kepada 

aturan ulil amri. Faktor pendukung dan penghambat para ulama agar 

sepakat berpolitik dan tidak bermusuhan dan para figur ulama berseteru 

dalam hal pilihan politik dan saling caci. 

44. Responden 

                                                           
282

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  10.50 tanggal 13-2-2022 
283

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  14.00 tanggal 13-2-2022 
284

 Wawancara dilaksanakan pada pukul 14.10  tanggal 13-2-2022 
285

 Wawancara dilaksanakan pada pukul  14.20 tanggal 13-2-2022 



134 
 

 
 

a. Nama inisial : A
286

 

b. Pendapat A memilih dengan pilihan yang sama karena tuntutan. Faktor 

pendukung dan penghambat agar tidak ada lagi kecurangan berbagai hal 

dan macam cara untuk melakukan kecurangan dan adanya ketidak puasan 

hasil pemilu. 

45. Responden  

a. Nama inisial  : H
287

 

b. Pendapat H memilih dengan pilihan yang sebelumnya lupa. Faktor 

pendukung dan penghambat agar ada lagi sanksi yang lebih berat 

sehingga membuat jera dan serangan fajar sudah biasa dalam masyarakat 

kita saat ini. 

46. Responden  

a. Nama inisial  : R
288

 

b. Pendapat R memilih dengan pilihan yang sama karena sebagai warga 

negara yang baik. Faktor pendukung dan penghambat diharapkan ada lagi 

lembaga yang bisa menindak lanjuti habar fakta,hoax dan banyaknya 

berita yang kurang jerlas sehingga membingungkan dan meresahkan. 

47. Responden  

a. Nama inisial  : H
289

 

b. Pendapat H memilih dengan pilihan yang berbeda karena tidak percaya 

sama kandidat. Faktor pendukung dan penghambat agar semua pihak bisa 
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saling bekerja sama sehingga hal-hal yang tidak di inginkan teratasi  dan 

perilaku kandidat tidak terpuji karena telah mencederai jalannya 

demokrasi. 

48. Responden  

a. Nama inisial  : M Z
290

 

b. Pendapat MZ memilih dengan pilihan yang berbeda karena ingin 

memilih pemimpin yang baru. Faktor pendukung dan penghambat jangan 

ada permainan dalam politik praktis dan berpolitik melakukan segala hal 

demi mencapai tujuannya.  

49. Responden  

a. Nama inisial  : J
291

 

b. Pendapat J tidak memilih karena mengikuti pelatihan. Faktor pendukung 

dan penghambat tidak mengetahui dan oknum  yang menggunakan 

program kerja  dalam ajeng kampanye untuk mendapatkan dukungan 

kembali.   

50. Responden  

a. Nama inisial  : A R
292

 

b. Pendapat AR tidak memilih karena menghindari kerumunan. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak berani memberikan komentar karena 

takut. 

51. Responden  
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a. Nama inisial : E M
293

 

b. Pendapat EM memilih dengan pilihan yang sama karena keinginan hati 

yang kuat memilih salah satu paslon. Faktor pendukung dan penghambat 

dilaksanakan dengan tepat, tidak menghabiskan banyak waktu dan 

terjadinya kotak suara tidak sesuai prosedur. 

52. Responden  

a. Nama inisial : A F
294

 

b. Pendapat AF tidak memilih karena tidak mendapat undangan. Faktor 

pendukung dan penghambat sosialisasi lebih banyak lagi dan masyarakat 

enggan datang ke TPS memberikan suaranya karena tidak mendapat 

transpot. 

53. Responden  

a. Nama inisial  : R S
295

 

b. Pendapat RS memilih dengan pilihan yang sama karena dengan janji 

paslon. Faktor pendukung dan penghambat agar diberikan sanksi yang 

sangat berat  atau  jika ada terjadi pelanggaran calon kandidat langsung 

gugur dan komonikasi dan kerjasama yang kurang. 

54. Responden  

a. Nama inisial  : M
296

 

b. Pendapat M memilih dengan pilihan yang berbeda karena adanya 

sengketa sehingga membuat pilihan sebelum nya kurang yakin. Faktor 
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pendukung dan penghambat agar di evaluasi lagi dari kegagalan dan 

menurunnya partisipasi pemilih. 

55. Responden  

a. Nama inisial  : M S
297

 

b. Pendapat MS memilih dengan pilihan yang sama karena murni dari 

kehendak hati. Faktor pendukung dan penghambat berpolitik dengan 

jujur,adil dan adanya kebakaran,  atau  bencana alam lainnya. 

56. Responden  

a. Nama inisial : A A S
298

 

b. Pendapat  AAS tidak ikut memilih karena bekerja. Faktor pendukung dan 

penghambat tidak ada gugatan  atau  sengketa dan tidak tahu. 

57. Responden  

a. Nama inisial  : I R
299

 

b. Pendapat IR memilih dengan pilihan yang berbeda karena adanya ajakan 

dari panitia pemungutan suara dan RT serta kesadaran masyarakat 

masing-masing untuk memilih. Faktor pendukung dan penghambat 

kurangnya minat masyarakat untuk pemilihan ulang dan TPS yang jauh 

atau tidak strategis. 

58. Responden  

a. Nama inisial  : A A
300
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b. Pendapat AA memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti 

Orang banyak. Faktor pendukung dan penghambat jangan ada lagi 

kecurangan dalam pemungutan suara dan saat ada penghitungan 

pemungutan suara ada yang curang dan di laksanakan lagi pemungutan 

suara ulang. 

59. Responden  

a. Nama inisial  : S A
301

 

b. Pendapat SA memilih dengan pilihan yang sama karena mengikuti 

pilihan Orang tua. Faktor pendukung dan penghambat jangan sampai 

terdoktrin untuk melakukan kecurangan serta Jangan mau termakan oleh 

pemberian-pemberian dari Orang yang mencalon tersebut sehingga 

Pemilu dapat dilaksanakan dengan jujur adil dan terealisasikan dengan 

baik dan diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang baik pula dan 

adanya kecurangan kampanye. 

60. Responden  

a. Nama inisial  : D
302

 

b. Pendapat D tidak memilih karena kurang suka dengan pemilihan. Faktor 

pendukung dan penghambat tidak mengetahui. 

61. Responden  

a. Nama inisial  : M W
303
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b. Pendapat MW tidak memilih karena ada kegiatan di luar. Faktor 

pendukung dan penghambat lebih di tingkatkan lagi hiambauan  untuk 

pemililihan sehingga saya merasa dibutuhkan dengan  suara yang saya 

berikan dan tidak ada sosialisasi dan banyak money politik. 

62. Responden  

a. Nama inisial : J 
304

 

b. Pendapat J responden ikut memilih dengan pilihan yang sama karena 

memang yakin dengan sosok calon yang dipilih dan menaruh harapan 

besar terhadap calon tersebut. Faktor pendukung dan penghambat 

tergantung pada kejujuran masing-masing pribadi tidak ada cara yang 

efektif jika dalam diri para petugas ada sifat khiyanat dan cinta dunia. 

63. Responden  

a. Nama inisial  : M
305

 

b. Pendapat M ikut memilih karena responden ikut guru nya (taat kepada 

guru). Faktor pendukung dan penghambat penanaman ilmu agama 

orangnya kurang ilmu agama 

64. Responden  

a. Nama inisial  : L M
306

 

b. Pendapat LM ikut memilih karena ingin mempertahankan suara dengan 

pilihan yang sama. Faktor pendukung dan penghambat sosok calonnya 

yang menjadi penentu sehingga tim sukses dibawah menjalankannya 
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apakah curang  atau pun jujur sesuai aturan dan tim sukses yang money 

politik. 

65. Responden  

a. Nama inisial : Q K
307

 

b. Pendapat QK ikut memilih karena anjuran atasan dikantor dan memilih 

dengan pilihan yang sama. Faktor pendukung dan penghambat mengikuti 

aturan yang berlaku dan tidak taat aturan. 

66. Responden  

a. Nama inisial : N L A
308

 

b. Pendapat NLA memilih dengan pilihan yang berbeda karena mengetahui 

visi misi nya. Faktor pendukung dan penghambat dipersiapkan lagi 

sarana dan prasarana pemilihan dan tidak ada persiapan sama sekai. 

67. Responden  

a. Nama inisial  : M F R
309

 

b. Pendapat MFR memilih dengan pilihan yang sama kareana di tempat 

saya di laksanakan nya PSU. Faktor pendukung dan penghambat perketat 

lagi penjagaan kotak suara dan kotak suara tidak dijaga sesuai prosedur. 

TABEL 4. 18  SIMPULAN PENDAPAT PEKERJAAN MAHASISWA 

No Simpulan Pendapat Jumlah 

1 Sadar hak pilih 54 Orang 

2 Visi Misi - 
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3 Ikut-ikutan - 

4 Mendapat bantuan - 

5 Tidak memilih 13 Orang 

 

4. 19  SIMPULAN FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

No Faktor Pendukung Jumlah 

1 Kinerja petugas penyelenggara  43 Orang 

2 Sosialisasi yang maksimal 8 Orang 

3 Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 11 Orang 

4 Faktor waktu dan tempat 4 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 1 Orang 

No Faktor Penghambat Jumlah 

1 Faktor administratif 2 Orang 

2 Faktor waktu 10 Orang 

3 Faktor pelanggaran  8 Orang 

4 Faktor stigma politik yang buruk 23 Orang 

5 Tidak berani berkomentar 2 Orang 

 

C. Analisis 

 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD‟ 1945) pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan tersebut di 

implementasikan melalui sistem perwakilan (representation) dan pengisian 
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lembaga perwakilan dilaksanakan dengan pelaksanaan pemilihan umum 

(pemilu). Maka dapat dikatakan bahwa, pemilihan umum merupakan salah satu 

instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan membentuk 

pemerintahan yang sah serta sebagai sarana aspirasi dan kepentingan rakyat. 

 Pada tahun 2021 MK menetapkan putusan untuk di adakannya PSU 

pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kalimantan selatan berdasarkan 

putusan NOMOR 124 atau PHP.GUB-XIX atau 2021 di beberapa daerah yang di 

tetapkan. Pemilih yang telah memilih pada pemilu yang telah lalu di beri 

kesempatan untuk memilih kembali pada PSU. Oleh  sebab itu dalam hal ini 

pemilih memilih sebanyak dua kali. Banyak problem yang muncul di sebabkan 

pemilih memilih sebanyak dua kali tersebut dari sudut pemlih itu sendiri. 

Berdasarkan data hasil wawancara  yang peneliti lakukan, maka peneliti 

melakukan analisis terhadap data tersebut sebagai berikut : 

a) Analisis terhadap pendapat pemilih tentang partisipasinya terhadap PSU 

 Dari pernyataan-pernyataan responden dapat di simpulkan bahwa 

responden ikut berpartisipasi dalam PSU dengan berbagai alasan diantaranya : 

1)  Sadar hak pilih 

 Seratus tujuh puluh lima responden menyatakan memilih dengan alasan 

menyadari hak pilih nya. Responden sadar akan hak pilih nya dapat 

berperan besar dalam suksesnya demokrasi. Karena besarnya harapan 

masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa 

kalimanatan selatan kearah yang lebih baik.  
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 Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, yaitu; 

perilaku memilih (voting behavior) dan perilaku tidak memilih (non voting 

behavior). David Moon mengatakan ada dua pendekatan teoritik utama 

dalam menjelaskan prilaku non-voting yaitu: pertama, menekankan pada 

karakteristik sosial dan pisikologi pemilih dan karakteristik institusional 

sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang 

keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir  atau  tidak 

hadir memilih.
310

 

  Hal tersebut juga tentunya didukung oleh suksesnya sosialisasi PSU 

yang dikerjakan oleh pihak berwenang, terbukti dengan pernyataan para 

responden yang mayoritasnya mengetahui informasi dilaksanakannya PSU. 

2) Tertarik memilih karena visi dan misi yang disampaikan oleh paslon. 

 Tiga Orang responden menyatakan memilih dengan alasan tertarik 

memeilih karena visi dan misi. Dalam hal ini visi misi yang disampaikan 

paslon berhasil menarik perhatian karena besarnya harapan pada paslon dan 

pada visi misi yang akan dijalankan. 

3) Alasan ikut ikutan dan kebetulan  

 Dua Orang responden yang menyatakan memilih karena tidak ada 

kerjaan sehingga Orang ramai memilih maka ikut memilih juga namun 

responden juga sebenarnya sadar satu suara berpengaruh untuk memilih 

pemimpin. Responden juga ada yang menyatakan karena disuruh atasan hal 
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ini menandakan pengaruh tokoh dalam mempengaruhi Orang sekitar juga 

sangat berperan dalam sosialisasi untuk mengajak Orang memilih. 

Dua responden juga yang menyatakan memilih kerena kebetulan jadi 

petugas seaindainya tidak bertugas maka belum di pastikan ikut memilih. 

4) Alasan memilih karena mendapat bantuan 

 Empat responden menyatakan alasan memilih karena di antara nya 

mendapat bantuan sembako, non sembako dan ada juga yang menyatakan 

mendapatkan sejumlah uang dan berjanji untuk memilih salah satu paslon. 

 Dalam hal ini bantuan yang sifat nya tidak melampaui batas ketentuan 

maka dapat disimpulkan bantuan kampanye tersalur dengan baik dan dapat 

dikatakan berhasil karena menarik minat pilih masyarakat. Namun bantuan  

langsung uang yang bersifat mengikat tentu tidak di benarkan dan 

menyalahi ketentuan yang berlaku, hal ini membuktikan masih banyaknya 

tim sukses yang melanggar aturan juga luputnya pengawasan dari pihak 

pengawas. Politik uang (Money politic) selalu menjadi permasalahan yang 

selalu di temui di setiap pemilu menjadi PR khususnya bagi paslon agar 

berlaku sportif dan memperhatikan dengan jeli pergeraklan tim sukses nya 

masing – masing. Petugas  pengawasan juga selalu di tuntut untuk 

melakukan pengawasan lebih ketat misalnya seperti memberi sanksi yang 

memberi efek jera bagi pelaku penerima dan paslon. 

5)  Tidak memilih  atau  golput. 

Lima puluh enam responden menyatakan tidak memilih dengan berbagai 

alasan. Perilaku masyarakat yang tidak ikut memilih sering dikaitkan 
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dengan istilah golput. Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu 

pertama zaman Orde Baru tahun 1971. Pemakarsa sikap untuk tidak 

memilih itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam 

Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan 

main berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak. Golput 

menurut Arif  Budiman bukan sebuah organisasi tanpa pengurus tetapi 

hanya merupakan pertemuan solidaritas. Sedangkan Arbi Sanit mengatakan 

bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap 

problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah 

penyelenggaraan pemilu.
311

 Mengenai golput alm. KH. Abdurrahaman 

Wahid pernah mengatakan “ kalau tidak ada yang bisa di percaya, ngapain 

repotrepot ke kotak suara? Dari pada nanti kecewa.
312

 

Sikap Orang-Orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih memang 

berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara penggunaan hak pilih. 

Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih sesuai peraturan yang berlaku  

atau  tidak menggunakan hak pilih karena berhalangan di luar kontrolnya, kaum 

golput menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih 

dari satu gambar partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, 

tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak 

pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. Kewajiban 

mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya secara 

bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara kepada tujuan 
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pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu 

kontestan pemilu.
313

 

 Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan sengaja 

dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam 

pemilu. Dengan demikian, Orang-Orang yang berhalangan hadir di Tempat 

Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS  atau  

terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula 

persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki 

rasa enggan  atau  malas ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua 

golongan ini dari istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai 

kelompok itu, melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 

pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.  

Eep Saefulloh Fatah, mengklasifikasikan golput atas empat golongan. 

Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu 

(seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat 

pemungutan suara,  atau  mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya 

dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak 

terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya  atau  pihak lain (lembaga 

statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa 

tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia  atau  tak percaya bahwa pileg atau 

pilkada akan membawa perubahan danperbaikan. Keempat, golput ideologis, 

yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau 
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terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama  atau  alasan 

politik-ideologi lain.
314

 

 Sedangkan menurut Novel Ali di Indonesia terdapat dua kelompok golput 

Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak 

mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan 

ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak 

sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. Kedua, 

adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan 

hak pilihnya  dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas 

dengan kualitas partai politik yang ada.  atau  karena mereka menginginkan 

adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena 

mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan 

lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan 

golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak 

Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.
315

 

Dari berbagai macam pernyataan responden tentang alasan tidak ikut 

memilih dapat disimpulkan pada beberapa faktor :  

(a) Faktor teknis dan kinerja. 

Dalam hal ini peneliti faktor teknis seperti sedang sakit, sedang ada 

kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sedang di luar kota. 

                                                           
314

 Ibid. Hlm 57 
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 Ali, Novel,. Peradaban Komunikasi Politik, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999) 

hlm 22 
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Faktor teknis ini dalam pemahaman peneliti dapat di klasifikasikan ke 

dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis 

mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa 

hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah   

atau  sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti peneliti maksud 

adalah teknis mutlak. Namun sebenarnya tetap bisa di usahakan oleh 

petugas pemilih tersebut. Kemudian teknis yang dapat di tolerir adalah 

permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih 

yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan 

keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan dan lain 

sebagainya. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman peneliti 

pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara mendatangi TPS 

untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas  

atau  keperluan yang bersifat pribadi. Pemilih golput yang karena alasan 

teknis tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui essensi dari 

menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan 

pribadi dari pada menggunakan hak pilihnya. Pemilih ideal harus 

mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. 

Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima 

tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih 

berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula. 
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(b) Faktor pekerjaan 

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih seperti 

karyawan pedagang buruh harian dan lain sebagainya. Faktor pekerjaan 

pemilih ini dalam pemahaman peneliti memiliki kontribusi terhadap 

jumlah Orang yang tidak memilih. 

(c) Faktor Administratif 

Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek 

adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak 

pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan 

kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal 

administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam 

pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak 

terdaftar sebagai pemilih. 

(d) Faktor Sosialisasi 

Berdasarkan hasil wawancara empat puluh dua  responden 

menyatakan tidak mengetahui informasi mengenai PSU sehingga tidak 

ikut dalam PSU. Sedangkan responden termasuk dalam wilayah PSU. 

(e) Faktor Partai Politik 

Faktor politik adalah alasan  atau  penyebab yang ditimbulkan oleh 

aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya 

dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia  atau  tak 

percaya bahwa pilkada  atau  PSU akan membawa perubahan dan 



150 
 

 
 

perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak 

menggunakan hak pilihnya. 

b) Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam PSU 

1) Faktor pendukung PSU 

Berikut hasil simpulan pendapat responden mengenai faktor- faktor 

pendukung PSU sebagai berikut : 

(a) Kinerja petugas penyelenggara  

Petugas penyelenggara yang dimaksud disini adalah petugas KPU 

ditiap tingkatannya. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Terlaksananya 

pilkada yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya 

wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi 

rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana 

pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga 

membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh 

personal yang jujur dan adil.  

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara 

Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, 

PPS, dan KPPS yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang 

bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam 

pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam 

rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
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Menurut para responden berpendapat dengan dilaksanakannya 

PSU maka kinerja penyelenggara KPU pada PILKADA sebelumnya 

dianggap kurang berhasil. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada 

KPU serta tingkatan-tingkatannya terlebih khusus petugas KPPS yang 

langsung bertugas di TPS untuk bekerja lebih profesional dan lebih 

maksimal.  

Responden memberikan saran diantaranya petugas KPPS harus 

sarjana yang berkaitan keilmuan nya dengan  kepemiluan  atau  

minimal diisi oleh sarjana, petugas KPPS lebih baik jika diisi oleh para 

independen seperti TNI  atau  polisi agar lebih mengurangi resiko 

keberpihakan sehingga mengurangi resiko terjadi kecurangan, petugas 

penyelenggara hendaknya diberikan honor yang besar sehingga 

menunjang profesionalitas saat bertugas. 

Dari seratus lima puluh enam pendapat responden tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kinerja para petugas penyelenggara menjadi ujung 

tombak tercapainya pilkada  atau  pemilu yang dapat menghasilkan 

hasil yang baik dan maksimal. Tentunya sudah banyak upaya yang 

dilakukan untuk menunjang nya, hanya saja disini menjadi penekanan 

diantara upaya yang lebih diperhatikan untuk ditindak lanjuti. 
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(b) Sosialisasi yang maksimal 

Satu dari lima bentuk partisipasi yang disebutkan dalam PKPU 

No. 10 tahun 2018, ialah sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu 

dilaksanakan oleh setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, 

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, 

badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak  atau  

elektronik yang bekerjasama dengan KPU. Tujuannya untuk 

menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal, dan program pemilu, serta 

meningkatkan partisipasi pemilih. Sosialisasi Pemilu merupakan proses 

transfer pengetahuan tentang tata cara dan seluruh tahapan Pemilu, apa, 

bagaimana, kapan, dan dimana dilaksanakan, kepada warga negara 

Indonesia. Yang mana merupakan komponen penting dalam 

terlaksananya Pemilu yang Demokratis. Dari keterangan yang peneliti 

peroleh dari anggota KPU, diketahui bahwa sosialisasi pemilu yang 

dilakukan KPU kebanyakan dilakukan dengan metode tatap muka. 

Namun, mereka juga melakukan sosialisasi melalui media sosial, seperti 

melalui platform Instagram dan facebook. Hal tersebut sudah sesuai 

dengan UU No. 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Pasal 9.  

Dari berbagai pendapat responden menyatakan sosialisasi 

khususnya mengenai PSU terasa sangat minim banyak masyarakat yang 

tidak tau saat mendapat undangan untuk memilih ke TPS mereka 
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terkejut sehingga ada beberapa yang tidak siap  atau  waktu nya tidak 

sempat untuk memohon izin kerjanya. Juga responden mengaharapkan 

sosialisasi sampai ke tempat kerja buruh lepas, pasar dan lain-lain.  

Peneliti juga menemukan pendapat yang menarik yakni responden 

menyatakan ikut guru nya dalam memilih dan atas instruksi gurunya 

ikut memilih pada PSU. Ada juga yang menyatakan enggan untuk ikut 

sosialisasi dari petugas seperti KPU, BAWASLU, Partai politik dan 

lain-lain membosankan dan buang-buang waktu tuturnya. Dari hal ini 

membuktikan peran besar seorang tokoh adat  atau pun tokoh pemuka 

agama dalam mensosialisasikan PILKADA. Maka KPU dalam hal ini 

diharapkan bisa menjalin silaturahim hubungan yang hangat, baik, erat 

dan kuat kepada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh untuk menarik 

minat masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi. 

Oleh karena itu KPU sebagai penyelenggara diharapkan lebih 

kreatif dan maksimal lagi untuk mensosialisasikan PILKADA   atau 

pun PSU khususnya. 

(c) Kesadaran terhadap hak dan kewajibannya 

Masyarakat Banjarmasin Selatan cenderung sadar akan haknya 

untuk memilih pemimpinnya. Saat peneliti wawancarai, tak sedikit 

diantara mereka yang juga mengajak keluarga, teman, rekan, dan 

kerabatnya untuk sama-sama menggunakan hak suara. 
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(d) Faktor waktu dan tempat 

Waktu yang dimaksud disini adalah waktu hari dilaksanakannya 

pemungutan suara. Dan tempat pemungutan suara (TPS). Dari berbagai 

saran yang disampaikan responden untuk mendukung terlaksananya 

PSU dengan maksimal adalah pemilihan  waktu yang tepat dan lebih 

baik lagi dihari libur  atau  diliburkan. Karena sangat susah jika 

dilaksanakan dihari kerja sehingga mempengaruhi minat untuk ikut 

memilih pada hari tersebut. Kemudian penetapan tempat pemungutan 

suara (TPS) hendaknya ditempat yang strategis dan tempatnya 

disiapkan sarana untuk menarik perhatian dan minat masyarakat seperti 

diadakannya hiburan musik, TPS dengan kipas angin, dipasang televisi, 

tempat duduk yang empuk, teknis antri yang baik sehingga tidak 

menumpuk dan menunggu lama dan hal lain sebagainya. 

Dengan penetapan waktu dan tempat yang baik. Maka menambah 

kuat minat masyarakat untuk ikut serta memilih menggunakan hak 

pilihnya dengan hati nurani. 

2) Faktor penghambat PSU 

        Berikut hasil simpulan pendapat responden mengenai faktor- faktor 

penghambat PSU sebagai berikut : 

(a) Faktor administratif 

  Faktor adminisistratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek 

adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak 

pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan 
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kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal 

administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam 

pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak 

terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya 

banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu 

karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini 

terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam 

kategori golput. 

  Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi 

adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak 

memilki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan 

terdaftar di DPT (Daftar Pemimilih Tetap) karena secara administtaif 

KTP yang menjadi rujukkan dalam mendata dan membuat DPT. Maka 

masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih menimal sudah tinggal 6 

bulan di  satu tempat. Golput yang diakibat oleh faktor administratif ini 

bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan 

pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah 

pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi 

petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah 

berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-

tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus 

berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segara 

melopor ke pengrus RT  atau  petugas pendataan. Langkah berikut untuk 
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menimalisir terjadi golput karen aspek adminitrasi adalah dengan 

memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektoronik Kartu 

Tanda Penduduk (E-KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam 

pandangan penulis sangat efektif dalam menimalisir golput administratif. 

(b) Faktor waktu 

Ketika  peneliti terjun kelapangan dan langsung menemui warga sebagai 

responden. dimana peneliti menemukan pendapat-pendapat yang dapat 

menghambat PSU adalah waktu pelaksanaan pemilu bisa menjadi hari 

libur nasional. Dimana waktu pelaksanaan PSU ini beberapa responden 

mengatakan tidak bisa ikut memilih karena bekerja, sibuk berdagang dan 

lain – lain. Maka dari itu diharapkan agar ada peraturan  atau  pernyataan 

dari kepala daerah agar waktu dilaksanakannya PSU adalah hari libur 

sehingga warga   yang sedang bekerja ingin menggunakan hak pilihnya  

bisa ikut memilih di PSU. 

(c) Faktor pelanggaran  

 Dalam hal ini menurut beberapa responden mengatakan adanya 

pembukaan kotak suara yang tidak sesuai pada waktunya sehingga 

menimbulkan masalah di lingkungan TPS. Peran pengawas disini sangat di 

perlukan agar bekerja profesional sehingga permasalahan terkait teknis bisa 

dihindari. 

  Pelanggaran yang juga di sebutkan oleh responden adalah money 

politic dimana peneliti menemukan adanya money politic terjadi di beberapa 

desa karenanya mempengaruhi presepsi masyarakat sehingga dampaknya 
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kepada pilihan pemilih yang melakukan pemilihan ulang memilih salah satu 

paslon yang memberikan hadiah sumbangan  berupa uang, sembako dan 

sebagainya yang melebihi aturan batas ketentuan dalam hal ini pengawas 

dan penegak hukum harus melihat dengan benar – benar jeli sehingga tidak 

menimbulkan pro dan kontra dari pihak terkait. Sedangkan faktanya 

sekarang ini persoalan tersebut di abaikan begitu saja. 

(d) Faktor stigma politik yang buruk. 

 Faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya PSU  atau  pemilu  

yang juga disampaikan oleh para responden adalah hilangnya kepercayaan 

dan kepedulian serta antusias masyarakat untuk berpartisipasi pada PSU. 

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan dengan faktor stigma politik yang 

buruk. Faktor stigma politik yang buruk yakni alasan  atau  penyebab yang 

ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti 

ketidak percayaan dengan  partai, tak punya pilihan  dari kandidat yang 

tersedia  atau  tak percaya bahwa PSU  atau  pilkada akan membawa 

perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk 

tidak menggunakan hak pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, 

menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan 

masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk 

menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi 

yang masuk pada kategori politik praktis. Politik dimana baru mendekati 

masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini 

meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para 
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politisi yang tidak mengakar, politisi yang tidak dekat dan tidak 

memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para 

petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih 

menggantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekatkan diri 

dengan masyarakat. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak 

berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis 

di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik 

seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. 

Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap 

mengedepankan etika politik. Politik pragamatis yang semakin menguat, 

baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya 

mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. 

Sedangan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi 

money politic. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan 

keutungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, 

kalau sudah jadi atau terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang 

seperti peneliti simpulkan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat 

untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak 

yakin dengan paslon  atau pun politisi yang terkait. Harus diakui tidak 

semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka 

yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik. 




